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ФИЗИОТЕРАПИЯ

Светлинна терапия 
(инфрачервени лъчи) - 
многообещаващ метод за 
профилактика и лечение

РЕЗЮМЕ

През последните 25 години японски и китайски изследователи усиле-
но проучват терапията с инфрачервени лъчи. В Япония група лекари 
са основали и дружество, наречено “Инфрачервено общество”.
Инфрачервеното излъчване съставлява над половината от енерги-
ята, отделяна от слънцето. То включва вълни с дължина от 1 мм 
до най-дългата вълна от видимия светлинен спектър.
Инфрачервените лъчи от невидимия спектър притежават спо-
собността да проникват в дълбочина и да се абсорбират изцяло 
от хиподермата. По този начин се възстановява жизнеността на 
клетките и тъканите.
В САЩ, Япония и редица европейски страни терапията с инфра-
червени лъчи е станала част от ежедневната профилактична и 
лечебна практика. Тя дава многообещаващи резултати при много 
заболявания и травми.

SUMMARY

Light Therapy (Infrared Waves): a Promising Method for Prevention 

and Treatment

During na last 25 years Chinese and japonese investigators have been 
studing intensety the Therapy with infrared light. A group of physicians 
founded in Japan a society, which they named as “The Infrared Society”.
The infrared radiation represents more than the half of the whole energy, 
emitted by Sun. it comprises waves with length from 1 mm to the length 
of the longest wave of the visible light spectrum.
The infrared light of the invisible spectrum is able to penetrate in the 
depth and to be entirely absorbed by the hypodermal layer, thus restoring 
the cell and tissue vitality.
The Therapy with infrared light has become a part of the everyday 
prophylaxis and treatment. It is very promising about many diseases 
and traumas. 

Д-р Борислав Кирчев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: инфрачервени лъчи, хиподерма, видим/невидим светлинен спектър.
KEY WORDS: infrared light; hypodermal layer; visible/invisible light spectrum. 

Повече от половин век 
специалистите изучават 
връзката между йоните и чо-
вешкото здраве. Те стигат 
до единодушно съгласие, че 
в нашето съвремие здраве-
то ни е силно повлияно от 
количеството и качеството 
на йоните, които са нався-
къде в околната среда. A. D. 
Moore  (професор в Мичиган-
ския университет, САЩ), све-
товноизвестен изследовател 
на йоните, пише, че контро-
лът върху йоните във въздуха 
може да окаже благоприятно 
въздействие върху човешко-
то тяло, а поглъщането на 
наситен с йони въздух може 
да се прилага при лечение 
на редица заболявания. Сред 
множеството йони, които 
днес “плуват” във въздуха, 

един от най-активните е 
много лекият отрицателен 
йон. Дейността на отрица-
телните йони (биоенергия) 
представлява същността на 
по-качествения и здравосло-
вен живот. Макар че познава-
ме всички основни принципи 
на благоприятното въздейст-
вие на отрицателния йон, ние 
използваме познанията си до 
днес, за да помогнем в различ-
на степен на обществото. 
Отрицателните йони пред-
ставляват ключов фактор 
при презервацията на различ-
ни хранителни продукти, при 
различните системи за подо-
во отопление, за омекотява-
не на калта при кални бани, в 
мускулно-релаксиращи сауни 
и при много други ежедневни 
нужди.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ F- 
ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ ОТ 

НЕВИДИМИЯ СПЕКТЪР?

Инфрачервеното излъчва-
не представялва над полови-
ната от енергията, отделя-
на от слънцето. Останалата 
част от тази енергия се из-
лъчва във видима форма. Ин-
фрачервеното излъчване 
включва вълни с дължина от 
1 мм до най-дългата вълна на 
видимата светлина (от 5,6 
до 14 микрона). Този обсег, из-
вестен още като източник на 
топлина, е открит през 1800 
година от английския астро-
лог сър Уилям Хършел. Инфра-
червените лъчи се поглъщат 
лесно от много видове мате-
рия и затова са ефективни за 
затопляне на веществата, 
към които са насочени. Тъй 
като проникват по-дълбоко 
от видимата светлина, тези 
лъчи намират многостранно 
приложение в практиката.

Инфрачервените лъчи от 
извънвидимия спектър при-
тежават 3 главни особено-
сти:

а) Разпръскване. Топлинна-
та енергия се излъчва във вид 
на частици и вълни, тран-
смитиращи се и поглъщащи 
се от материята. Тази спо-
собност да съществуват ед-
новременно като частици и 
вълни наричаме електромаг-
нетизъм.

б) Ефективност в дъл-
бочина. Обикновената то-
плина не засяга вътрешните 
ни органи или функции, тъй 
като не притежава способ-
ността да прониква в дъл-
бочина. Средната телесна 
температура (36,5 °C) не се 
изменя чувствително под ко-
лебаещото се въздействие 
на околната среда. Дори и ек-
стремална атмосферна тем-
пература като -42°C в най-се-
верните географски ширини 

(например Аляска) не понижа-
ват температурата на чо-
вешкото тяло до такава ни-
ска стойност. За разлика от 
това, инфрачервените лъчи 
от невидимия спектър при-
тежават способността да 
проникват в дълбочина (до 
2,6 см) и да се абсорбират из-
цяло от хиподермалния слой 
на човешката кожа. По този 
начин се възобновява жизне-
ността на клетките и тъка-
ните (затопляне отвътре).

в) Резонанс и абсорбция. 
Инфрачервената енергия е 
напълно различна от ултра-
виолетовата (тя уврежда 
кожата) и от атомната ра-
диация.

През последните 25 годи-
ни японски и китайски изсле-
дователи проучват усилено 
терапиите с инфрачервени 
лъчи. В Япония съществува 
и дружество “Инфрачервено 
общество”, чиито членове 
са лекари. Задачата им е още 
по-задълбочено проучване на 
този лечебен метод. В Герма-
ния група лекари създаде ин-
фрачервена терапия на цяло-
то тяло.

Японските изследователи 
съобщават много интересни 
резултати от приложението 
на терапията с инфрачерве-
ни лъчи:

• Мускулни спазми - намаля-
ват или изчезват.

• Болка ниско в гърба - на-
стъпва облекчаване.

• Мозъчни контузии - по-бър-
зо оздравяване.

• Схванати рамене - настъп-
ва отпускане.

• Мускулни схващания - от-
пускане.

• Болки в мускулите след 
тренировки при профе-
сионалните спортисти - 
болките изчезват.

• Болка в рамото - намалява 
или изчезва.

• Бурсит - изчезва.

НЯКОИ ОСНОВНИ 
ПОКАЗАНИЯ ЗА ТЕРАПИЯ С 

ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ

При ревматоиден артрит 
светлинната терапия с ин-
фрачервени лъчи редуцира 
пряко ставното схващане. 
Облекчава мускулните спа-
зми, а болката отшумява. 
Увеличава кръвоснабдяване-
то, способства за отстраня-
ването на възпалителни ин-
филтрати.

Локалната терапия с ин-
фрачервени лъчи чрез използ-
ването на светлинни източ-
ници (лампи) дава отлични 
резултати при следните за-
болявания:
• Лицева парализа (парализа 

на Bell).
• Раменен периартрит.
• Ишиас.
• Менструални болки.
• Холецистит;
• Екзема с инфектиране.
• Постоперативни инфек-

ции.
• Невродермит.
• Тазова инфекция.
• Измръзване със съпътства-

що възпаление.

ТРАВМИ НА МЕКИТЕ 
ТЪКАНИ:

Те причиняват локални 
болки, кръвотечение и функ-
ционална инвалидизация. Ако 
раната се инфектира, болка-
та се усилва, образува се хе-
матом и започва да изтича 
секрет. Лечението с лампа-
та, излъчваща инфрачервени 
лъчи, има профилактично и 
контролиращо инфекцията 
действие. Терапията стиму-
лира възстановяването на 
засегнатите тъкани, ускоря-
ва зарастването на раната и 
не допуска образуване на груб 
белег.

Костни фрактури: фи-
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зикална терапия може да се 
прилага само след намества-
не на счупената кост. Инфра-
червените лъчи облекчават 
болката, редуцират отока и 
повишават локалното кръво-
снабдяване. Помагат за обра-
зуването на калциеви депа и 
предпазват от мускулна ат-
рофия и инфекции. Лечение-
то е комбинирано - физикална 
терапия и прием на антиин-
фекциозен медикамент.

ЛУМБАЛНА 
ИНТРАВЕРТЕБРАЛНА 
ДИСКОВА ХЕРНИЯ

Това заболяване настъп-
ва вследствие силна травма, 
продължително увреждане 
или хлъзгане на диск и притис-
кане на нерви, с поява на бол-
ка, обикновено едностранно, 
в седалищния нерв. Първият и 
единствен лечебен метод се 
състои в професионално на-
местване на диска. При това 
заболяване инфрачервените 
лъчи контролират възпалени-
ето, предпазват от мускулна 
атрофия и тъканни сраства-
ния. Облъчват се кръстът и 
лумбалните участъци.

Постоперативна инфил-
трация. Притискани от сле-
доперативния секрет, нерв-
ните окончания причиняват 
болка. Ако състоянието се 
влоши, може да се появи гной-
но течение. Терапията с ин-
фрачервени лъчи намалява 
изтичането на секрет и по-
вишава фагоцитозата.

Изгаряния. В тези случаи 
терапията с инфрачервени 
лъчи цели профилактика и кон-
трол върху появата на инфек-
ция, редуциране на болката и 
секретиране и стимулиране 
кожното възстановяване и 
задравяването на раната.

Измръзване. Целата на 

терапията с инфрачервени 
лъчи е да се подобри локал-
ното кръвоснабдяване, пред-
пазва от инфекции и ускорява 
зарастването на раните, без 
да се образуват груби белези.

Тъканни сраствания. 
Тъканните сраствания се 
причиняват от увреждане 
(травма) или хирургична ин-
тервенция в коремната кухи-
на. Симптомите са: интрааб-
доминално напрежение, болка, 
гадене, повръщане и други. В 
този случай терапията с ин-
фрачервени лъчи повишава 
кръвоснабдяването и абсорб-
цията на секрет, подобрява и 
подвижността на коремните 
органи и потиска симптома-
тиката. Лампата се насочва 
пряко към коремната кухина.

Декубитални рани. Пора-
ди продължително залежа-
ване хронично болните или 
парализирани хора са предраз-
положени към обриви, мехури, 
нагнояване, кожни рани и тъ-
канна атрофия. Тук целта на 
терапията с инфрачервени 
лъчи е да се подобрят локал-
ното хранене, профилактика-
та и контролът върху инфек-
циите и бързото зарастване 
на раните.

Остеохондроза. Предста-
влява възпаление на един или 
повече прешленни хрущяли. 
Възниква в гръдния кош с ряз-
ко усилваща се остра болка. 
Наблюдава се често във въз-
растта между 20 и 40 години. 
При това заболяване е необ-
ходимо да се постави дифе-
ренциална диагноза. Инфра-
червените лъчи потискат 
болката и повишават кръво-
снабдяването.

Миофиброза. Хроничният 
миозит с дифузна хиперпла-
зия на интерстициалната 
съединителна тъкан причиня-
ва притискане и атрофия на 
мускулите. Може да настъпи 
във всяка възраст и засяга ед-

накво и двата пола. Най-чес-
то възниква в кръста, гърба, 
врата, гръдния кош, рамене-
те, таза. Понякога може да за-
сегне абдоминален или ребрен 
мускул. Развива се остро или 
хронично, като увреденият 
мускул става болезнен, спас-
тичен и болният не е в със-
тояние да направи цялостно 
движение. Болката може да 
има периодичен характер. Те-
рапията с инфрачервени лъчи 
потиска тази болка и облекча-
ва мускулните спазми, както 
и предпазва от рецидиви.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПИЯТА

Терапията с инфрачервени 
лъчи не се прилага при:
• Lupus erythematosus.
• Множествена склероза.
• По време на бременност.
• При различни материали, 

имплантирани в тялото: 
метални пирони, платки, 
изкуствени стави.

• По време на менструация.
• Болни от хемофилия.

Терапията се прилага само 
от лекар. Не се допуска само-
лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Макар че инфрачервените 
лъчи са невидими за човека, 
те оказват не само благопри-
ятно въздействие, но са и 
необходими за всяко живо съ-
щество. В САЩ, Япония и ре-
дица европейски страни тази 
терапия се прилага от дълго 
време. Тя дава многообеща-
ващи резултати при лечени-
ето на артрит, нараняване 
на меки тъкани и някои около-
гични заболявания.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Д-р Борислав Кирчев,

специалист по лазертерапия,

Българо-френски АГ комплекс, София

Тел. 02/9446017; GSM 0887354597.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Хондромалацията е често срещан 
проблем при спортисти, свързан с 
абнормалното движение на пате-
лата. Традиционното използване на 
обезболяващи води до потискане на 
симптоматиката, до хроничност и 
прогресиране на проблема. В налич-
ната литература няма разработена 
цялостна методика на кинезитера-
пия. Единствените насоки, които се 
дават при тази нозология, са обезбо-
ляващи медикаменти, лечение с лед и 
топлина, покой, елевация и стречинг 
на долния крайник - 1, 5, 6, 7.

ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се 
проследят възможностите за кинези-
терапията при футболисти с хондро-
малация.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проследени са 17 футболисти на 

средна възраст 23,7 
години с приложена 
кинезитерапия за 10 
процедури при ран-
на симптоматика 
на chondromalacia за 
периода 2000 – 2008 
година.

Методи за 
изследване: стан-
дартна рентгено-
графия; интензив-
ност на болката по 
визуално аналогова 
скала (ВАС) от 0 
(липса на болка) до 10-степен (макси-
мална); клинични и функционални те-
стове; патокинезиологичен анализ.

Промените, които настъпват в 
хрущяла на пателата, преминават 
през IV степени (фиг. 1 и фиг. 2).

Дисбалансът между контрактил-

ните и междулигаментарните струк-
тури води до латерално изместване 
на пателата при колянна флексия и 
провокиране на болка при контракция 
на m. quadriceps femoris. Пателата се 
придърпва латерално при контракция 
на четириглавия бедрен мускул при 
пронация на ходилото и вътрешна 

Кинезитерапия 
при футболисти с 
хондромалация

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се проследят възможностите за ки-
незитерапията при футболисти с хондромалация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проследени са 17 футболисти на средна възраст 23,7 години с при-
ложена кинезитерапия за 10 процедури при ранна симптоматика 
на chondromalacia за периода 2000 – 2008г.. Алгоритъмът на ки-
незитерапия включва овладяване на болката; възстановяване на 
подвижността на пателата; постигане на баланс между трансвер-
залните влакна на m. vastus medialis и m. vastus lateralis; релаксиране 
на илиотибиалния тракт и др.
РЕЗУЛТАТИ
Преодоляване на болката и ефузията, както и на мускулния дисба-
ланс с релаксирането на посочените мускули и стимулирането на 
m. vastus medialis се постигна средно след 3 седмици.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Навременната прецизна диагностика и адекватното приложените 
кинезитерапевтични средства са основните фактори за пълноцен-
ното възстановяване на футболистите за спортни натоварвания 
в ранния стадий на хондромалация.

SUMMARY

Physical therapy in soccers with chondromalacia

THE PURPOSE OF THE MESSAGE is to trace the opportunities for 
kynezitherapy for football-players with chondromalacia.  
MATERIALS AND METHODS
17 football – players whose age is 23,7 on average have been 
observed via applied kynezitherapy of 10 procedures in cases of 
early symptomatics of chondromalacia for the period 2000-2008. The 
algorhythm of kynezitherapy encompasses pain relief, rehabilitation of 
the mobility of  knee-caps ; achieving a balance between the transversal 
fibres of  m.vastus medialis and m.vastus lateralis; relaxation of the 
iliotibial tract , etc.
RESULTS
Relief of pain and effusion as well as of the muscle disbalance via 
relaxation of the muscles mentioned and the stimulation of m.vastus 
medialis is achieved in three weeks, approximately. 
CONCLUSION
The timely precise diagnostics and the adequately applied kynezitherapy 
means are the main factors for the sterling rehabilitation of football-
players for sports training in the early period of chondromalacia.

Румяна Ташева, доктор

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, футболисти, хондромалация.
KEY WORDS: kynezitherapy, football - players, chondromalacia. 
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ротация на тибията. Вследствие ла-
тералното изместване на пателата 
се увеличава Q-ъгълът и се повишава 
тонусът на m. quadriceps femoris (фиг. 
3).

 Patella alta също води до латерален 
стрес и нестабилност на пателата. 
Важно за кинезитерапията е това, че 
симптомите се проявяват не само по 
време на натоварването, но и по-къс-
но след това. Друго обстоятелство 
е провокиране на болката по време 
на натоварване след продължителен 
седеж (продължително пътуване) или 
директен удар върху пателата.

Лечението при хондромалация е 
консервативно и е свързано с използ-
ване на противовъзпалителни меди-
каменти. Много често прилагането 
на медикаментозни апликации води 
до потискане на болковата симпто-
матика, но биомеханичните пробле-
ми остават и се получава порочен 
кръг. Това налага кинезитерапевтична 
намеса. 

Противопоказания на кинезите-
рапия - колянна флексия в крайните 
градуси, поради увеличаване на кон-
тактната повърхност на пателата с 
феморалните кондили и на тензията 
на lig. patellаe, което води до екстрем-
ни компресивни сили в пателофемо-
ралната става.

Включването на пълния обем на 
флексия става постепенно без болка 
от облекчено изходно положение с 
прогресиране на изходното положе-
ние.

АЛГОРИТЪМ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ 
ХОНДРОМАЛАЦИЯ:

� Относителен покой в ек-
стензия - обосновка е разположението 
на пателата над феморалните конди-
ли и в контакт със супрапателарните 

меки тъкани при това положение.
� Овладяване на болката - пози-

ционна техника за отзвучаване на бол-
ката, ултразвук, лазер и др. (фиг. 4, 5).

� Противовъзпалително и ре-
лаксиращо въздействие с термотера-
пия: криотерапия - първите 24 до 36 
часа, след което се използва топло ле-
чение за около 15-20 min няколко пъти 
дневно.
� Възстановяване на подвиж-

ността на пателата чрез безболезне-
на мобилизация и пасивни наклони.
� Стимулиране на m. vastus 

medialis obliquus и постигане на баланс 
между трансверзалните влакна на m. 
vastus medialis и m. vastus lateralis като 
биомеханични фактори за насочване 
на пателата от широчината на ме-
диалния и латералния бедрени кон-
дили. От друга страна е необходимо 
релаксиране на m. vastus lateralis, лате-
ралния ретинакулум и илиотибиалния 
тракт (фиг. 6, 7).
� Стимулиране на m. quadriceps 

femoris (предимно m. vastus medialis) 
при екстензия в колянна става – еле-

вация на екстензиран долен крайник 
около 30-40� свободно или с тежест. 
Преминаване към следващото упраж-
нение, когато пациентът повдига без 
болка 50% от тежестта, показателна 
за незасегнатия долен крайник. Прогре-
сия - флексия в колянна става с тежест 
от 10� до 30�. Асимптоматичното из-
вършване на ежедневните дейности е 
показател за прогресиране на колянна-
та флексия от 10� до 90�. 
� Релаксиране на илиотибиал-

ния тракт чрез постизометрична ре-
лаксация с привеждане на долния край-
ник контралатерално (фиг. 8).
� Постигане на баланс между 

лигаментарния контрол на пателата 
и илиотибиалния тракт. Изометрич-
ни контракции в екстензия срещу 
съпротивление на движението на па-
телата за стимулиране на медиалния 
ретинакулум (фиг. 9).

� Повлияване на лигаменти-
те чрез тренировка в екстензия и 
тракция на долния крайник по на-
длъжната ос.
� Предотвратяване на по-

Фиг. 3

Фиг. 6

Фиг. 4

Фиг. 9
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Фиг. 5

Фиг. 8
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рочния механизъм на щадене с без-
болезнено придвижване чрез роти-
ране на стъпалото в супинация или 
заемане на “щадящо” положение с 
пръстите, което води до намаля-
ване на Q-ъгъла. Това е възможно в 
началото, докато деформацията 
не е станала необратима.
� Ограничаване най-малко 

една седмица след отзвучаване 
на симптомите на двигателните 
дейности, които са свързани с ком-
пресивно обременяване на патело-
феморалната става: коленичене, из-
качване по стълби, продължителен 
седеж и др. 
� Прогресиране на на-

товарването и постепенното 
включване на бягане е удачно след 
извършване на всички двигател-
ни дейности от отбременено и 
обременено положение без болка. 
Първоначално е възможно използ-
ването на ортопедични средства 
за блокиране на екстремната въ-
трешна ротация и пронация, ко-
ето постепенно се отстранява. 
Постепенното включване на бя-
гането по стълби и по наклон е 
важна част от възстановяването 
на футболистите.

Съществена част от кинезите-
рапията е изготвянето и прилага-
нето на поддържаща кинезитера-
певтична програма за сила и баланс. 
Ефикасно е прилагането на криоте-
рапия след натоварване и часове 
по-късно използването дозирано на 
топлина.

РЕЗУЛТАТИ

Стандартната рентгенография 
невинаги показва измененията, но 
при тангенциален изглед се откри-
ва увеличен ъгъл на феморалната 
бразда с абнормално развит фемо-
рален латерален кондил и изглед на 
пателата “жокейска шапка”.

При клиничната диагностика са 
налице болка с умерена интензив-
ност 4-5 степен, рефлекторна сла-
бост на m. vastus medialis, наклон 
на пателата, ставни крепитации, 
слаба ефузия.

Находката от функционалната 
диагностика е, че при опит за па-
сивно придвижване на пателата ла-
терално пациентът контрахира m. 
quadriceps femoris и се затруднява 
движението на пателата. Прово-
киране на болка при екстензия от 
30� флексия в колянна става срещу 

съпротивление, както и при ком-
пресията на пателата към фемо-
ралните кондили (фиг. 10, 11).

При функционалната диагности-
ка се установи повишен тонус на:

1. Бедрените флексори на ко-
ляното.

2. M. triceps surae.
3. Tractus iliotibialis.
4. M. vastus lateralis (m. rectus 

femoris, m. vastus intermedius).
Преодоляване на болката и ефу-

зията, както и на мускулния дисба-
ланс с релаксирането на посочени-
те мускули и стимулирането на m. 
vastus medialis се постигна средно 
след 3 седмици. 

ДИСКУСИЯ

Артроскопското изследване при 
хондромалация показва влакнест 
строеж на пателата - 5, 7. Необ-
ходимо е прилагането на диферен-
циална диагноза на ревматоидния 
артрит, сепсис, osteochondritis 
dissecans, синовит и др. Често ко-
лянната болка е резултат от про-
блеми в областта на тазобедрена 
става (ТБС) и таза (увреда на n. 
femoralis). Туморни образувания в 
областта на илиума, ТБС и фемура 
се съпровождат с болка в дистал-
ната част на бедрото и коляното 
и се третират с използването на 
брейсове. Рядко се прилага хирур-
гично лечение. Постигнатото въз-
становяване доказва, че е възмож-
но преодоляването на болковата 
симптоматика и нарушенията в 
биомеханиката чрез кинезитерапи-

ята в ранния стадий на хондромала-
ция. Късните резултати показват, 
че спазването на инструкциите от 
кинезитерапевта и изпълняването 
самостоятелно на някои специфич-
ни кинезитерапевтични техники 
са решаващи за профилактика на 
увредата и  усложненията. Някои 
от използваните средства на кине-
зитерапия са обстойно описани и 
онагледени в дисертационен труд 
за реконструкция на предна кръст-
на връзка2. Проследяването на 
болката и овладяването на рефлек-
торната инхибиция са от водещо 
значение за разработване на кине-
зитерапевтичната програма - 3, 4.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Навременната прецизна ди-
агностика и адекватно приложе-
ните кинезитерапевтични сред-
ства са основните фактори за 
пълноценното възстановяване на 
футболистите за спортни нато-
варвания в ранния стадий на хонд-
ромалация.
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Артроскопска стабилизация 
при остра, първична предна 
луксация на раменната 
става в млада възраст

РЕЗЮМЕ

Целта на предлаганото съобщение е да се представят съвременни-
те аспекти за лечение на предната травматична луксация на рамен-
ната става в млада и спортно активна възраст.
От 1989 до 2007 година е извършена артроскопска реконструкция 
при 248 случая с предна травматична раменна нестабилност. При 21 
рамена, които са артроскопирани в първите 72 часа след травмата, 
е установена в 100% увреда на предно-дисталните капсулно-лигамен-
тарни структури и labrum glenoidale с импресионен дефект на рамен-
ната глава в задно-латерален аспект. Пациентите са на възраст 
от 16 до 26 години, съотношението мъже - жени е 3:1. Рамената 
с костни увреди от тип III-В (костен дефицит в преден аспект на 
cavitas glenoidalis по-голям от 25%) по Bigliani LU и съавт.,1998г , и на 
обширни Hermodsson-Hill-Sachs лезии на раменната глава, т. нар. Hill-
Sachs quotient степен III (повече от 2.5 cm2) по Kralinger FS и съавт., 
2002-ра, както и тези със sulcus sign на Norris T, 1985 г. като клиничен 
белег за многопосочна нестабилност са изключени от проучването. 
Стабилизацията на ставата е осъществена с трансгленоидален шев 
при 191 от оперираните и чрез метални анкери G II (Mitek Products, 
Westwood, MA) при 47 рамена.
Пациентите са проконтролирани от 1 до 17 години, средно 7 години 
след реконструкцията. Резултатите от клиничната оценка по схе-
мата на Rowe /Rowe CR, Zarins B, 1981/ се разпределят като отлични 
при 16 (76,2)%, добри при 4 (19,04)% и лоши при 1 (4.76%) от опери-
раните. Случаят с лош резултат има инцидент на релуксация 18 ме-
сеца след реконструкцията при нова травма. По схемата за оценка 
на Constant /Constant CR, Murley AHG,1987/ отличните резултати са 
със стойност 66%. При директно съпоставяне на резултатите по 
двете схеми стойностите, получени по схемата на Constant /Constant 
CR, Murley AHG,1987/, за отличните резултати са по-ниски в сравне-
ние с тези на Rowe CR, Zarins B, 1981 г., като в замяна са завишени 
добрите резултати.
Субективната преценка на пациентите за следоперативната ста-
билност по схемата на Американската асоциация по хирургия на ра-
мото от 1994 година (0 - много стабилно до 10 - много нестабилно) 
в повече от 75% от оперираните е със стойности от 0 до 3.
При доказана лезия на Bankart или инсуфициентност на предната 
капсуларна стена с прилежащите й лигаментарни структури рекон-
струкцията им е задължителна. Артроскопският шев е с добри функ-
ционални резултати за оперираната става и в сравнение с извест-
ните от литературата резултати при откритите конвенционални 
пластики функционалните ограничения са незначителни. При млади 
(под 25-годишна възраст) и спортно активни пациенти увредени-
ят преден капсулно-лигаментарен комплекс трябва да се реинсерира 
артроскопски още при първия инцидент на травматична луксация 
поради очаквания в повече от 90% рецидив. Структурната съхране-
ност на лабрума в тези случаи гарантира в значителна степен успех 
от реконструкцията и възстановяване на функционалните изисква-
ния при спортистите.

SUMMARY

Arthroscopic management of acute initial traumatic anterior dislocations 

of the shoulder in young patients

The aim of the message proposed is to present the modern aspects for 
healing the traumatic anterior dislocations of the shoulder at young and 
active age for sport.
From 1989 till 2007 the arthroscopic reconstruction of 248 cases 
with anterior dislocations shoulder instability is completed. Out of 
21 shoulders which are arthroscoped in the first 72 hours after 
the trauma is established a 100% damage of the anterior-distal 
and capsule-ligamentary structures and labrum glenoidale with an 
impressive defect of the shoulder head in a posterior-lateral aspect.                                                                                                                              
The age of the patients is between 16 and 26, the proportion between 
men and women is 3:1. the shoulders with bone damages of III-L type 
(A bone deficit in anterior aspect of cavitas glenoidalis greater than 25%) 
according to Bigliani LU et al., 1998 and of large Hermodsson-Hill-Sachs 
lesions of the shoulder head, the so called Hill-Sachs quotient III degree 
(more than 2.5 cm2) according to Kralinger FS et al., 2002, as well 
as those with sulcus sign of Norris T, 1985 as a clinical mark of a 
multidirectional instability are excluded from the study. Joint stabilization 
is realized with transglenoid stitch in 191 of the operations and with metal 
nails G II (Mitek products, Westwood, MA) in 47 shoulders.
The patients are being controlled in a period of 1 to 17 years, at an 
average of 7 years after the reconstruction. The results of the clinical 
evaluation according to Rowe’s scheme (Rowe CR, Zarins B, 1981) 
are distributed as being excellent  in 16 (76,2)%, good in 4 (19,04)% 
and poor in 1 (4,76)% of the operated. The case with poor result has 
an incident of reluxation in a new trauma. According to the evaluation 
scheme of Constant /Constant CR Murey AHG, 1987/ the excellent results 
are with a value of 66%. With a direct juxtaposition  of the results from 
the two schemes, the values received according to scheme of Constant 
/Constant CR Murey AHG, 1987/ for the excellent results are lower in 
comparison with those of 
Rowe CR, Zarins B, 1981, as good results are raised in return.
The subjective judgment of the patients about the postoperative stability 
according to the scheme of the American Association of Shoulder 
Surgery from 1994 (0- very stable to 10- very unstable) in more than 75 
% of the operated is with values from 0 to 3.
In case of a proven Bankart’s lesion or insufficiency of the front capsule wall 
of its adjacent ligamentary structures, their reconstruction is obligatory. The 
arthroscopic stitch is with good functional results for the operated joint and in 
comparison to the popular from literature results with the found conventional 
plastics the functional restrictions are insignificant. In young (under 25 years 
old) patients and patients active in sports the damaged anterior capsule-
ligamentary complex should be reinserted in an arthroscopic way still after the 
first incident of traumatic dislocations due to expectations in more than 90% 
of recurrence. The structural storage of the labrum in these cases guarantees 
in a significant degree a success in the reconstruction and recovery of the 
functional requirements of the athletes.

Проф. д-р Аспарух Аспарухов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: рамо, първична луксация, артроскопска стабилизация.
KEY WORDS: shoulder, acute dislocations, arthroscopic stabilization. 
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Първичната травматична 
предна луксация на рамото тради-
ционно е лекувана неоперативно. 
Репозиция под анестезия, имоби-
лизация за 4 -6 седмици, контроли-
рана рехабилитация и постепенно 
физическо натоварване за няколко 
месеца /спортно или професио-
нално/ продължава да се приема 
като “златен стандарт”. При мла-
ди и физически активни пациенти 
обаче честотата на рецидивите 
е изключително висока, като за 
възрастта до 25 години се съоб-
щава между 60 и 100% (Arciero RA 
и съавт., 1994; Henry JH и съавт., 
1982; Hovelius L, 1978, 1987; Hovelius 
L и съавт, 1983; Marans HJ и съавт., 
1992; McLaughlin HL и съавт., 1967; 
Postacchini F и съавт., 2000; Rowe 
CR, 1980; Simonet WT и съавт., 
1984;Vermeiren J и съавт., 1993; 
Wheeler JH и съавт., 1989). На тези 
факти рязко контрастират резул-
татите от проспективно проуч-
ване на Milgram С и съавт., 1998-ма, 
при мъже, отслужили военна служ-
ба /възраст от 22 до 33 години/ 
с рецидив на изместването 0,5%. 
Най-успешният метод на лечение 
при млади пациенти с травматич-
на раменна нестабилност остава 
дискутабилен.

Целта на предлаганото съоб-
щение е да се представят съвре-
менните аспекти за лечение на 
предната травматична луксация 
на раменната става в млада и 
спортно активна възраст.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

От 1989 до 2007 година е извър-
шена артроскопска реконструкция 
при 248 случая с предна травматич-
на раменна нестабилност.  При 21 
рамена, които са артроскопирани 
в първите 72 часа след травмата, е 
установена в 100% увреда на предно-
дисталните капсулно-лигаментар-
ни структури и labrum glenoidale с 
импресионен дефект на раменната 
глава в задно-латерален аспект (фиг. 
1). Находката е диагностицирана с 
приблизително същата честота на 
предварителното магнитно-ядрено 
артрографско сканиране (фиг. 2). Па-
циентите са на възраст от 16 до 26 
години, съотношението мъже-жени 
е 3:1. Рамената с костни увреди от 
тип III-В (костен дефицит в преден 
аспект на cavitas glenoidalis по-голям 
от 25%) по Bigliani LU и съавт., 1998 
и на обширни Hermodsson-Hill-Sachs 

лезии на раменната глава, т. нар. 
Hill-Sachs quotient степен III (повече 
от 2.5 cm2) по Kralinger FS и съавт., 
2002, както и тези със sulcus sign на 
Norris T,1985 като клиничен белег за 
многопосочна нестабилност, не са 
подходящи за артроскопска рекон-
струкция на нестабилността и са 
изключени от проучването (фиг 3). 
Стабилизацията на ставата е осъ-
ществена с трансгленоидален шев 
при 191 от оперираните и чрез ме-
тални анкери G II (Mitek Products, 
Westwood, MA) при 47 рамена (фиг. 
4 и фиг. 5). 

РЕЗУЛТАТИ

Пациентите са проконтроли-
рани от 1 до 17 години, средно 7 
години след реконструкцията. Ре-
зултатите от клиничната оцен-
ка по схемата на Rowe /Rowe CR, 
Zarins B, 1981/ се разпределят като 
отлични при 16 (76,2)%, добри при 
4 (19,04)% и лоши при 1 (4.76%) от 
оперираните. Случаят с лош резул-
тат има инцидент на релуксация 
18 месеца след реконструкцията 

при нова травма. За болка в опери-
раното рамо предимно след нато-
варване съобщават 5% от пациен-
тите, но никой от тях не ползва 
аналгетици.

По схемата за оценка на 
Constant /Constant CR, Murley AHG, 
1987/ отличните резултати са със 
стойност 66%. При директно съ-
поставяне на резултатите по две-
те схеми стойностите, получени  
по схемата на Constant /Constant 
CR, Murley AHG, 1987/ за отлични-
те резултати, са по-ниски в срав-
нение с тези на Rowe CR, Zarins B, 
1981, като в замяна са завишени до-
брите резултати.

Субективната преценка на па-
циентите за следоперативната 
стабилност по схемата на Амери-
канската асоциация по хирургия на 
рамото от 1994 година (0 - много 
стабилно до 10 - много нестабилно) 
в повече от 75% от оперираните 
е със стойности от 0 до 3.

ОБСЪЖДАНЕ

Становищата за ефекта от 

MRI артрогра-
фия – аксиален 
срез. Увреда на 

Bankart в преден 
аспект на рамо-

то се представя 
като неравност с 
видимо прекъсва-

не (означено със 
стрелка).

Фиг. 2

Фиг. 3

Костният де-
фект по перифе-
рията на cavitas 

glenoidalis (означен 
със стрелка) тряб-
ва да се преценява 
много внимателно 
при артроскопския 

оглед на ставата 
и да се съобразява 
при избора на опе-
ративния метод.
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имобилизацията при първичната 
луксация са противоречиви. В по-
стари публикации като на Watson-
Jones R, 1948, и на Kiviluoto O и съ-
авт., 1980, определено се приема, 
че продължителността на имоби-
лизацията има положително влия-
ние за предотвратяване на реци-
дивите. В класическата работа 
на Rowe CR и Sakellaridis HT, 1961, 
за факторите, определящи реци-
дивите на предната луксация на 
рамото, продължителността на 
обездвижването е един от основ-
ните. Simonet WT и Cofield RH, 1984 
съобщават за редуциране степен-
та на рецидивиране от 85% до 
44% при пациенти на възраст под 
30 години чрез удължаване срока 
на имобилизацията до 6 седмици. 
Yoneda B и съавт., 1982, постигат 
17% рецидиви при млади пациенти 
чрез имобилизация от 5 седмици и 
последваща още 6 седмици реха-
билитация. Hovelius L, 1978 г., оп-
ределено не намира положителен 
ефект от имобилизацията при 
хокеисти с първична луксация. В 
мултицентрично проучване осем-
надесет години по-късно Hovelius 
L и съавт., 1996 г., също не уста-
новяват връзка между продължи-
телността на имобилизацията 
и прогнозата за травмираното 
рамо, подобно на други (Arciero RA 
и съавт., 1994; Ehgartner K, 1977; 

McLaughlin HL и съавт., 1967). 
Според сведенията, събрани от 
пациентите в обсъждания от нас 
материал, също не намираме зави-
симост на рецидивите на неста-
билността с продължителността 
на имобилизацията след инциден-
та на първичната травматична 
луксация.

Itoi E и съавт., 1991, предлагат 
раменната става да се имобилизи-
ра във външна ротация, при която 
позиция увреденият преден сег-
мент от labrum glenoidale се репо-
нира в позиция, приблизителна до 
анатомичната.

Привържениците на динамич-
ната стабилизация чрез прилагане 
на подходяща програма за рехаби-
литация като Aronen JG, Regan K, 
1984 г., съобщават за понижаване 
нивото на рецидиви до 25%. За 
Burkhead WZ, Rockwood CA, 1992 г., 
този ефект е само 17%.

Възрастта, според сведения-
та от литературата, несъмнено 
е най-важният фактор, свързан с 
рецидивите на луксацията. Rowe 
CR, 1980 г., отбелязва за степен на 
рецидивиране от 95% при 53 па-
циенти под 20-годишна възраст и 
79% - за 64-ма пациенти на възраст 
между 21 и 30 години, 50% при 16 
пациенти между 31 и 40 години, и 
14% при 188 пациенти на възраст 
повече от 40 години. McLaughlin 

HL, MacLellan DI, 1967 г., съобща-
ват за 95% рецидив при 181 паци-
енти на възраст под 20 години, в 
серията от 21 рамена на Marans 
HJ и съавт., 1992 г., достига 100%. 
При 32-ма пациенти на Simonet WT, 
Cofield RH, 1984 г., на същата въз-
раст рецидивът е 66%, но при 33-
ма спортисти на възраст под 30 
години тя достига до 82%. Wheeler 
J и съавт., 1989 г., съобщават за 
92% рецидиви на луксацията при 
38 кадети, лекувани неоперативно 
след първия инцидент на луксация. 
Същевременно при пациентите 
над 30-годишна възраст и особено 
след възрастта от 40 години ре-
цидивирането значително намаля-
ва: до 12% в серията на Hovelius L, 
1987-ма. Редуцирането на колаген 
III и заместването му с колаген I с 
напредването на възрастта спо-
ред нас e основната причина за 
тази възрастова зависимост на 
честотата на рецидивиране. Ко-
лаген тип I се отличава с по-голя-
ма здравина в сравнение с тип III, 
което обяснява защо при случаите 
с първи инцидент на раменна лук-
сация след 40-годишна възраст се 
увреждат предимно динамичните 
стабилизатори /ротаторният 
маншон/ и сравнително по-ряд-
ко - статичните стабилизиращи 
структури. Интересни резултати 
съобщават Deitch J и съавт., 2003-

Последователността при фиксация на предния стабилизиращ комплекс 
на раменната става с Mitek G2- системата (Mitek Products, Westwood, 
MA)

Нативна рентгенография 
на раменната става в 

ар-проекция след артро-
скопска реконструкция на 

предния стабилизиращ 
комплекс. По периферия-

та на cavitas glenoidalis се 
виждат три G2-анкера. 

Фиг. 5

Фиг. 4

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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та. В проследената от тях клинич-
на серия от 32 нестабилни рамена 
при 24 (75%) е настъпил рецидив на 
нестабилността /сублуксация или 
луксация на ставата/. При 16 от 
рамената е извършена стабилизи-
раща операция, но независимо от 
това при 5 (31%) нестабилността 
е рецидивирала. В това съобщение 
изненадва по-малката честота на 
възвръщане на нестабилността 
при пациентите с незавършена 
костна зрелост - 53% (8 от 15). 
Подобна констатация се открива 
и в работата на Postacchini F и съ-
авт., 2000 г.. Само в един на всеки 
три случая на възраст между 13 и 
14 години авторите са наблюдава-
ли рецидив. Rockwood СА, Matsen 
FA, 1990 г., обясняват този факт 
с по-латералното прикрепване на 
ставната капсула към гленоидална-
та ставна повърхност в тази въз-
раст, което ограничава размерите 
на предно-долния ставен рецесус.

Философията на Vermeiren J и 
съавт., 1993 г., е, че при пациенти-
те на възраст от 30 до 40 години 
не е необходимо да се извършва 
операция за стабилизиране на ста-
вата още при първата луксация, 
тъй като степента на рецидив 
на луксацията е под 20%. Според 
същите автори при пациентите 
между 20 и 30 години реконструк-
ция е необходима при първия ре-
цидив на луксацията, а не още при 
първия инцидент на луксация, тъй 
като честотата на рецидивиране 
е под 50%. Ние сме убедени, че при 
пациентите, занимаващи се ак-
тивно със спорт в тази възрасто-
ва група, реконструкцията трябва 
да се извърши още при първата 
луксация. Незабавен оперативен 
подход /артроскопска реконструк-
ция на увредените стабилизиращи 
структури/ приемаме като задъл-
жителен за пациенти под 20-го-
дишна възраст, като предопера-
тивно локализацията и тежестта 
на увредите са уточнени чрез мо-
ноконтрастно СТ сканиране или 
магнитно-ядрена артрография.

Физическата активност се при-
ема за втори ключов фактор, до-
принасящ за рецидивдиране на нес-
табилността (Kirkley A и съавт., 
1999; Lawton RL и съавт., 2002; 
Marans HJ и съавт., 1992; Postacchini 
F и съавт., 2000, и други). В серия-
та на Deitch J и съавт., 2003 г., пър-
вият инцидент на предна трав-

матична луксация настъпва през 
време на активни спортни игри 
при 53% от пациентите. Тези ре-
зултатите са в известна степен 
по-ниски спрямо резултатите в 
проследената от нас серия от 248 
нестабилни рамена, както и с пове-
чето от известните в литерату-
рата (между 57% и 70%) (Kirkley A 
и съавт., 1999; Marans HJ и съавт., 
1992; Postacchini F и съавт., 2000; 
Romeo AA и съавт., 1996; Wagner KT 
и съавт., 1983; Wintzell G и съавт., 
19991). В представения материал 
установихме, че пациентите, при 
които първата луксация е свързана 
със спорт, честотата на рециди-
виране е много по-голяма спрямо 
случаите, при които причината е 
от друго естество. Тези резулта-
ти са в противоречие със съоб-
щените от Slaa RL и съавт., 2003, 
които не намират връзка между 
спортната активност и неста-
билността на раменната става. 
При артроскопското изследване 
констатирахме, че тежестта на 
увредите в тези рамена е по-го-
ляма от обичайната поради висо-
кия интензитет на приложените 
в рамото сили и това допускаме 
е основната причина за тази за-
висимост. Подобна корелация от-
криваме и в други съобщения, съ-
ответно 82% и 60%, в материала 
на Deitch J и съавт., 2003-та. Дали 
тези сериозни увреди са настъпили 
още при първата травма, или са 
резултат на многобройните реци-
диви след това, или най-вероятно 
в резултат и на двете, е трудно 
да се твърди със сигурност. Само 
стойностно образно изследване 
още при първата травма, какво-
то е MRI артрографията, може да 
даде отговор на тази хипотеза. 
Освен високоенергийната травма, 
друго обяснение на този факт виж-
даме в недостатъчното усърдие 
на младите спортисти в процеса 
на рехабилитационното възстано-
вяване, както и във връщането им 
в активния спорт, преди да са на-
пълно възстановени.

В проучването на Kiviluoto O и 
съавт., 1980 г., честотата на ре-
цидивиране на луксацията при фи-
зически работници е много по-ви-
сока спрямо тази при служители. 
При анализа на представения ма-
териал също установяваме такава 
зависимост, но тя не е значима. 

Hovelius L и съавт., 1996 г., из-

вършват мултицентрично проуч-
ване на 255 случая (257 рамена) с 
първична травматична луксация 
на възраст от 12 до 40 години при 
първия инцидент, лекувани в 27 
болници в Швеция. Пациентите са 
разпределени в три групи: с имоби-
лизация в бандаж, фиксиращ край-
ника към гърдите за 3-4 седмици 
(първа група); с обикновена пре-
връзка до отзвучаване на диском-
форта от травмата (втора гру-
па) и такива без превръзка (трета 
група). Всички проследявани са про-
контролирани след 2 години, след 
5 години и след десет години от 
първичната травма. На десетата 
година 52% (129/247 рамена) не съ-
общават за епизоди на релуксация, 
макар че 8 от пациентите посоч-
ват, че рамената им са нестабил-
ни. При 11/247 (4%) е настъпил 
един рецидив на луксацията. Други 
58/247 рамена (23%) са били опери-
рани междувременно заради пове-
че от една луксация. Останалите 
20% (49/247 рамена) също са класи-
фицирани като нестабилни, но не 
са лекувани оперативно. 

В стремежа за успешно лечение 
на първичната травматична лукса-
ция при млади и спортно активни 
пациенти през последното десе-
тилетие все повече сподвижници 
има идеята за първично оператив-
но лечение чрез артроскопска или 
открита стабилизация (Arciero RA 
и съавт., 1994, 19951, 19952, 19953, 
1998; Boszotta H, 1990; Boszotta H и 
съавт., 2000; DeBerardinо ТМ и съ-
авт., 2001; Kirkley A. и съавт., 1999; 
Kralinger FS и съавт., 2002; Mol  D и 
съавт., 1996; Postacchini F и съавт., 
2000; Roberts SNJ и съавт, 1999; 
Salmon JM и съавт., 1998; Wheeler J 
и съавт., 1989; Wintzell G и съавт., 
19991, 19992). Baker С.,1996 г., съоб-
щава, че още при първата трав-
матична луксация се наблюдава 
увреда на Bankart в 87%, Hill-Sachs 
увреда в 64% и скъсване на капсу-
лата в 18% и увреда на ротатор-
ния маншон. Taylor DC и Archiero RA, 
1997-ма, документират при пър-
вата луксация в 90% от случаите 
увреди на Bankart и на Hermodsson-
Hill-Sachs и в 10% увреди на прокси-
малния BLC.

Философията ни за поведение 
при първия инцидент на раменна 
луксация при млади и спортно ак-
тивни пациенти включва усилия 
за оптимално диагностично уто-

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ



Медицина и Спорт   � 17

чняване патологията на увреде-
ните при травмата структури 
(кои, колко и в каква степен) и 
оперативното им възстановяване 
(табл. 1). След клиничния преглед 
извършваме конвенционално рент-
геново изследване в стандартни 
проекции, ултразвуково и магнит-
но-ядрено или моноконтрастно 
СТ-сканиране. Диагностициране 
на изолирана лезия на Bankart, на 
ставната капсула, на проксималния 
BLC (Biceps-Labrum-Complex), на дис-
талния капсуларен комплекс или на 
комбинация от тях приемаме като 
индикация за артроскопско изслед-
ване. Пациентите трябва да са 
без счупване на големия туберкул 
и без неврологични усложнения от 
луксацията. При голям монолитен 
фрагмент от tuberculum major оба-
че е възможно под ендоскопски кон-
трол да се извърши едновременно 
наместване и фиксиране на израс-
тъка и реинсериране на увредени-
те предни капсулно-лигаментарни 
структури. За първи път Gartsman 
GM и съавт., 1999 г., описват та-
къв случай и препоръчват опера-
цията при съответни индикации. 
Младата възраст /условно приета 
до 30 години/ и спортната актив-
ност разглеждаме като основни 
показания за първична ендоскопска 
стабилизация на рамото. Baker CL 
и съавт., 1990 г., извършват ар-
троскопия при 45 рамена с остра 
първична предна луксация, като в 
87% установяват лезия на Bankart. 
Norlin R, 1993-та, съобщава 24 слу-
чая с първична луксация, при които 
извършва артроскопско изследва-
не в първите 72 часа. При всички 
рамена той установява капсулно-
лигаментарна лезия и импресионен 
дефект на Hermodsson-Hill-Sachs. 
При 75 последователни случая от 
West Point се съобщава за 96% кап-
сулно-лабрална авулзия при първата 
луксация (Arciero RA и съавт., 1994, 
19953; Taylor DC и съавт., 1997-ма). В 
проучване върху 16 пресни раменни 
стави на човекоподобни маймуни, 
при които експериментално е пре-
дизвикана предна травматична 
луксация, Cooper ME и съавт., 2002-
ра, констатират 100% увреда на 
Bankart. При всички рамена те уста-
новяват и микроскопски увреди на 
ставната капсула, изразяващи се в 
разкъсвания с различна локализация 
и размери, като само в единични 
случаи отбелязват макроскопски 
видими увреди на капсулата. Това 

Лечебен протокол 
за пациенти до 30 

-годишна възраст при 
първа травматична 

луксация на глено-хуме-
ралната става.

Taбл. 1

проучване потвърждава предполо-
жението, изказано от много авто-
ри, че лезията на Bankart не е един-
ствената причина за развитието 
на раменна нестабилност и че по-
вече от един фактор е отговорен 
за това състояние (Hintermann B, 
Gаchter A, 1995; Bach BR и съавт., 
1988; Baker CL и съавт., 1990; Taylor 
DC и съавт., 1997; Warner JJP и съ-
авт., 1997; Bigliani LU и съавт., 1994 
г., и др). Speer KP и съавт., 1994; 
Lintner SA и съавт., 1997; Bigliani LU 
и съавт., 1994; Cooper ME и съавт., 
2002, както още и Bankart ASB, 
1923, 1938, специално подчертават 
ролята на увредената при първа-
та луксация ставна капсула като 
съществена причина за последва-
щата хронична нестабилност на 
ставата. В нашата серия от 21 
рамена, които артроскопирахме 
в първите 72 часа след травма-
та, констатирахме 100% увреда 
на предно-дисталните капсулно-
лигаментарни структури и labrum 
glenoidale с импресионен дефект 
на раменната глава в задно-лате-
рален аспект (фиг. 1), така както 
е в серията на DeBerardino TM и съ-
авт., 2001-ва. Лаваж на ставата с 
анатомична реконструкция на ув-
редените структури според нас е 

единственото правилно решение, 
което би предотвратило следва-
щи рецидиви на нестабилността. 
Таблица 1 представя изработения 
от нас лечебен протокол за паци-
енти до 30-годишна възраст при 
първа травматична луксация на 
глено-хумералната става.

Макар и малък брой случаи, 
лекувани от нас с артроскопска 
реконструкция още при първия 
инцидент на травматична лукса-
ция при пациенти до 25-годишна 
възраст, отличните резултати и 
критичната оценка на сведения-
та от литературата ни карат да 
поддържаме тази позиция. 

Идеята за оперативно лечение 
при първата луксация не е нова. 
Nicola още през 1942 година (Nicola 
T, 1942) препоръчва операцията 
като единственото ефективно 
средство за предотвратяване 
на рецидивите. През 1950 годи-
на McLaughlin HL и Cavallaro WU 
подкрепят това становище. С 
рутинното въвеждане на артро-
скопската хирургия в клиничната 
практика Wheeler JH и съавт., 1989 
г., от Военната академия West 
Point, САЩ, извършват артроскоп-
ска реконструкция на увредените 
структури при първия инцидент 
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на травматична луксация на 9 ка-
дети. В 6 случая фиксацията е осъ-
ществена с метални скоби, а при 
3 е направен само дебридман без 
фиксация. След 14 месеца просле-
дяване те съобщават за 22% ре-
цидиви. Arciero RA и съавт., 1994 г., 
постигат 86% връщане на своите 
пациенти към активността им 
преди травмата след извършена 
артроскопска фиксация с трансгле-
ноидален шев. При 36 оперирани 
рамена те наблюдават 14% реци-
див. В друго проучване с 26 случая 
Arciero RA и съавт., 1995 г., извърш-
ват стабилизацията на увредения 
капсулно-лигаментарен комплекс 
при първичния инцидент с резор-
бируеми щифтове (Suretac, Acufex 
Inc) и постигат само 10% рецидив. 
Kirkley А и съавт., 1999 г., съобща-
ват за степен на рецидивиране от 
15,8% (3 от 19 рамена) в оператив-
но лекуваната група спрямо 47% (9 
от 19 рамена) при пациенти, леку-
вани неоперативно. В съобщени-
ето на Bottoni CR и съавт., 2000, 
резултатите са съответно 79% 
и 11% за двете групи. В серия от 
130 рамена на военнослжещи (сред-
на възраст 19.6 години) 55 са били 
лекувани неоперативно, като 85% 
рецидивират през първите две го-
дини. От 75 оперирани артроскоп-
ски рамена, при които е извършена 
фиксация по три различни начина 
(със скоби, трансгленоидален шев 
или резорбируеми щифтове) ре-
цидиви са възникнали при 9 (12%). 
Jakobsen BW и Sojbjerg JO, 1995 г., 
съобщават ранните резултати 
от открита стабилизация след 

първична луксация. В серия от 76 
рамена на средна възраст 22 годи-
ни при проследяване една година 
те наблюдават 27% рецидиви и в 
62% (+) apprehension test в неопе-
ративно лекуваната серия. При 
оперираните рамена рецидивите 
са сведени до 3%. При дългосрочно 
проследяване повече от 9 години 
Boszotta H, Helperstorfer W., 2000 г., 
съобщават за рецидив на неста-
билността 6.9% (5 от 72) и възста-
новяване предоперативното ниво 
на спортна активност 85,2%.

Интересно решение предлагат 
Wintzell G и съавт., 19961, които 
съобщават своите резултати от 
рандомизирано проучване на 30 
последователни случая  на възраст 
между 18 и 30 години, лекувани при 
първичния инцидент на луксация. 
При 15 рамена е извършен артро-
скопски лаваж в първите 10 дни 
след травмата, а други 15 раме-
на са лекувани неоперативно по 
традиционния начин с репозиция и 
имобилизация и служат като кон-
тролна група. Различия между две-
те групи в пола няма (по 13 мъже и 
2 жени). При проследяване 12 месе-
ца авторите установяват 2 случая 
с релуксация (13%) при лекуваните 
с артроскопски лаваж срещу 8 слу-
чая (53%) в контролната група. 
Тази статистически доказана тен-
денция за редуциране на рецидиви-
те на луксация и по-добра функция 
след артроскопски лаваж се споде-
ля още в съобщенията на Slaa RL и 
съавт., 1995 г., и на Mol  D и съавт., 
1996 г., с 9,5%. В сборно проучване 
на 5 болници в Швеция с 60 случая 

на възраст между 16 и 30 години 30 
рамена са лекувани с артроскопски 
лаваж. При проследяване 1 година 
от безпристрастен изследовател 
рецидив на нестабилността се ус-
тановява при 4 от 30 рамена (13%) 
в групата с лаваж и при 13 от 30 
рамена (43%) в контролната гру-
па. Авторите нямат категорично 
обяснение за положителния ефект 
от лаважа, но допускат, че еваку-
ирането на хемартрозата редуци-
ра напрежението от раздуването 
на ставната капсула и предоставя 
възможност за директен контакт 
между капсулно-лабралния комплекс 
и гленоидалния ръб. По такъв на-
чин се създават условия за опти-
мално зарастване на капсуларната 
лезия (Wintzell G и съавт., 2000 г.). 
Тези свои разсъждения авторите 
подкрепят с динамично ултразву-
ково проследяване на промените 
в обема на ставната ефузия, като 
доказват статистически зависимо 
по-бързо редуциране на ефузията 
при рамената с артроскопски ла-
важ спрямо тези от контролната 
група с конвенционално лекувани 
рамена (Wintzell G и съавт., 2000 
г.). Необходими са допълнителни 
проучвания за доказване ефектив-
ността на тази хипотеза.

Ние поддържаме становището, 
че при спортно активни пациенти 
във възрастта от 20 до 30 годи-
ни оперативното артроскопско 
лечение на едно нестабилно рамо 
още при първия травматичен 
инцидент значително редуцира 
степента на последващите реци-
диви до 15-20%, както се съобща-
ва в литературата (Archiero RA и 
съавт., 19951; Bottoni Н и съавт., 
1994; DeBernardino ТМ и съавт., 
1996; Nelson BJ и съавт., 2000 г.). С 
намаляване епизодите на рецидив 
на нестабилността се ограничава 
възможността за значими и прогре-
сивни мекотъканни и костни увре-
ди на ставата. Предотвратяване 
елонгацията на предната ставна 
капсула с оформяне на т. нар. “кап-
суларен джоб” намираме за изклю-
чително важно по отношение бъ-
дещата стабилност на ставата. 
При рано извършена стабилизация 
значително се подобрява качест-
вото на живот на потърпевшия, 
както бе доказано сигнификант-
но в проучванията на Kirkley А и 
съавт., 1999 г., с предложения от 
тях WOSI-индекс (Western Ontario 

Ендоскопски образ 
на Bankart-ова увре-
да на гленоидалния 
лабрум непосред-
ствено след първа 
травматична 
предна луксация на 
раменната става. 
Labrum glenoidale 
е добре съхранен 
структурно, което 
позволява да се 
реконструира ар-
троскопски. 

Фиг. 1
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Shoulder Instability-index). Отлич-
ното качество на тъканите и спе-
циално на гленоидалния лабрум при 
първата луксация предоставя от-
лична възможност за артроскоп-
ска реконструкция. При липсата на 
дегенеративни промени в лабрума, 
каквито настъпват със зачестя-
ване инцидентите на релуксация 
или на цикатриксиални промени в 
ставната капсула, са налице опти-
мални условия за възстановяване 
на увредените структури. Прясно 
кървящата кост от гленоидалния 
масив предоставя необходимите 
предпоставки за зарастване на 
авулзивно увредения предно-диста-
лен стабилизиращ комплекс.

При пациенти на възраст меж-
ду 20 и 30 години, които не спорту-
ват активно, приемаме, че също 
трябва да се извърши своевремен-
на артроскопска реконструкция на 
увредените структури при съблю-
даване на приетите индикации. 
Стабилизацията в тези случаи е 
желателно да се извърши също 
достатъчно рано /след първия ре-
цидив на луксацията/. Пациентът 
трябва подробно да се запознае с 
пасивите и негативите на различ-
ните форми на лечение и послед-
ствията при евентуално неглижи-
ране на увредите.

При оценка на резултатите 
приемаме, че би трябвало да се 
отчита не само рецидивирането 
на луксацията, но да се отбележат 
още честотата на “apprehension-
теста”, стойностите на тесто-
вете за стабилност, свободата на 
движения в рамото, професионал-
ното и спортното възстановява-
не до нивата преди травмата. В 
това отношение WOSI-индексът 
предлага отлична възможност за 
обективно оценяване.

При случаи с травматична лук-
сация на раменната става след 40-
годишна възраст рецидивите рязко 
намаляват. При липса на костни ув-
реди лечението е предимно неопера-
тивно, ако не е установена увреда на 
ротаторния маншон и при индика-
ции за възстановяване. Обективизи-
ране увреда на маншона при първия 
инцидент на травматична луксация, 
както често се наблюдава в тази въз-
раст, или комбинация с фрактура на 
големия туберкул приемаме като ин-
дикация за оперативно лечение. Във 
възрастта след 40 години по-често 
се увреждат динамичните стаби-
лизатори (например ротаторният 

маншон) (Neviaser RJ и съавт., 1993; 
Sonnabend DH, 1994; Toolanen G и съ-
авт., 1993;Hawkins RJ и съавт., 1991; 
Ribbans WJ и съавт., 1990) за разлика 
от по-младите пациенти, при които 
преобладаващо се увреждат пасивни-
те /статични/ стабилизатори като 
капсулно-връзковите структури и гле-
ноидалния лабрум (McLaughlin , 1960). 
Ribbans и съавт., 1990 г., съобщават 
за увреждане на маншона в 63% още 
при първата луксация. При Hawkins 
RJ и съавт., 1991 г., достига до 90%, 
а при Neviaser RJ и съавт., 1993 г. - до 
100%. Както показаха резултатите 
от наши предишни проучвания (Ас-
парухов А., Димитров Г.,2001), а също 
и сведенията от литературата ув-
редата на маншона в тези случаи 
е достатъчна да предизвика една 
продължителна морбидност на ста-
вата, която трае с години. Toolanen 
G и съавт., 1993 г., съобщават за 27 
от 57 пациенти, по-възрастни от 
40 години, които три години след 
инцидента на луксацията продължа-
ват да са със значителни оплаквания. 
Морбидността в тази възраст е 
толкова неприятна за пациента, кол-
кото рецидивите на изместването 
за младите пациенти. В съобщени-
ето на Pevny Т и съавт., 1998 г., от-
личен или добър резултат имат 67% 
от пациентите със съпътстваща 
луксацията руптура на ротаторния 
маншон, докато при пациентите 
без тази увреда достига 100%. Една 
изключително неприятна увреда в 
тази възраст представлява т. нар. 
“ужасяваща или нещастна триада на 
рамото” /луксация на глено-хумерал-
ната става, масивна увреда на ро-
таторния маншон повече от 5 cm и 
неврални лезии/, описана от Gonzalez 
D и съавт., 1991 г., със съобщение на 
два случая и назована “terrible triad of 
the shoulder” от Groh G и съавт., 1995 
г.. Прогнозата за функционалното 
възстановяване на раменната става 
при тази патология е песимистична 
както за случаи с обширни увреди на 
plexus brahialis, така и за изолирана 
лезия на n.axillaris (Brown T и съавт., 
2000; Guven O и съавт., 1994; Neviaser 
RJ и съавт., 1993; Simonich SD и съавт., 
2003 г., и други).

ИЗВОДИ

1. Магнитно-ядреното ар-
трографско сканиране понастоя-
щем се приема като задължителен 
диагностичен стандарт за уто-
чняване на ставната патология 

при раменна нестабилност. Маг-
нитно-ядрената артрография за 
момента е единствената форма 
за предоперативна обективна ди-
агностика на увредите на прокси-
малния BLC преди артроскопското 
изследване на ставата.

2. При доказана лезия на 
Bankart или инсуфициентност на 
предната капсуларна стена с при-
лежащите й лигаментарни струк-
тури реконструкцията им е задъл-
жителна. Артроскопският шев е с 
добри функционални резултати за 
оперираната става и в сравнение с 
известните от литературата ре-
зултати при откритите конвен-
ционални пластики функционални-
те ограничения са незначителни.

3.  При млади (под 25-го-
дишна възраст) и спортно актив-
ни пациенти увреденият преден 
капсулно-лигаментарен комплекс 
трябва да се реинсерира артро-
скопски още при първия инцидент 
на травматична луксация поради 
очаквания в повече от 90% реци-
див. Структурната съхраненост 
на лабрума в тези случаи гаранти-
ра в значителна степен успех от 
реконструкцията и възстановява-
не на функционалните изисквания 
при спортистите.

4. Пациенти с костни увре-
ди от тип III-В (костен дефицит в 
преден аспект на cavitas glenoidalis 
по-голям от 25%) по Bigliani LU 
и съавт., 1998 г., и на обширни 
Hermodsson-Hill-Sachs лезии на ра-
менната глава, т. нар. Hill-Sachs 
quotient степен III (повече от 2.5 
cm2) по Kralinger FS и съавт., 2002 
г., не са подходящи за артроскоп-
ска реконструкция на нестабил-
ността. При импресионен дефект 
на раменната глава в степен III 
считаме за уместно да се направи 
деротативна остеотомия на ра-
менната кост по Weber едновре-
менно с реконструкция на предния 
капсуларен комплекс.
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УВОД

Стремително растящите изис-
квания към максималната спортна и 
здравна форма на професионално спор-
туващите и абмициозните любители 
предпоставят трудни предизвика-
телства и към консултиращите ги 
специалисти. В усилието да се отсеят 
и прецизират като механизъм за не-
посредствена употреба, все по-голям 
брой методи и средства се конкури-
рат помежду си. Това прави адекват-
ният избор между тях все по-труден, 
а употребата едновременно на сто-
тици продукти е явно нерационалнa 
- както от фактическа, така и от ор-
ганизационно-финансова гледна точка.

Изходът явно е в точната екс-
пертна преценка, имайки предвид 
всички основни критерии: обща и 
целенасочена (по профил) полезност, 
достъпност и удобство при употре-
ба, минимални противопоказания и 

максимална съчетаемост с други необ-
ходими мерки [7, 10, 13, 18, 22, 30]. Мно-
гогодишните ми занимания с различни 
продукти от растителен произход са 
ме убедили, че компетентният избор 
при тях е особено продуктивен, имай-
ки предвид изброените критерии и 
постигайки чрез тях неподозирано 
високи и устойчиви спортни резулта-
ти при едновременно съхраняване на 
здравния потенциал и хармоничното 
човешко развитие на съответните 
групи и личности.

Можем да проследим 3 основни 
стадия на работоспособността:

1. Вработване.
2. Устойчиво състояние на висока 

работоспособност.
3. Спадане на работоспособност-

та вследствие на умора.
Растителните продукти могат 

да спомогнат за „разгрявка”, като по 
този начин ускоряват вработване-
то [3, 18, 25]. Те могат също така да 
удължат платото на високата рабо-

тоспособност, както и да ускорят 
възстановяването, по правило без 
нежелателни странични ефекти. Това 
са все теми от бързо развиващата се 
наука фитоергономика.

„НИЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО ЯДЕМ”
След като медицината на колебли-

ви етапи се оттегли от теорията за 
първенствуващото значение на пряка-
та енергийност и обема на изядено-
то, препоръките относно храненето 
на спортистите претърпя значител-
ни промени. Ударението все повече се 
поставя върху качеството на храна-
та с оглед приема не само на „голи ка-
лории”, а на изграждащи, предпазващи 
клетките, подобряващи храносмила-
нето и катализиращи обмяната на ве-
ществата съставки: аминокиселини, 
ензими, есенциални мастни киселини, 
витамини, минерали и антиоксидан-
ти [2, 3, 4, 13, 16, 18, 25, 27, 30]. Все още 
обаче се подценяват възможностите 
на хранителните растения в това 
отношение. Заслужава да споменем, 

Хранителни и лечебни 
растения в спорта - 
широкоспектърни 
приложни аспекти

РЕЗЮМЕ

В статията се разглеждат основни принципи за 
резултатното използване на хранителни продукти, 
добавки и масла от растителен произход с цел повиша-
ване на общата работоспособност (фитоергономика) 
и на различно профилирани спортни постижения. Даде-
ни са десетки конкретни примери с показания, проти-
вопоказания и дозировки. Анализират се формите на 
употреба - вътрешни и външни. Очертава се мястото 
на фитопродуктите в общата схема на комплексната 
подготовка и рехабилитация на професионалистите и 
другите активно занимаващи се със спорт индивиди. 
Болшинството съвети са преминали през жива провер-
ка в богатия практически опит на автора.

SUMMARY

Nutritious and Curative Plants in Sport-

Wide-spectrum Applied Aspects

In this article the main principles of the effective use of food products, 
supplements and oils of vegetative origin aiming to raise the total 
working capacity (phytoergonomics) and the differently-profiled sports 
achievements are scrutinized. Tens of concrete examples of indications, 
contra-indications and dosages are presented. The forms of usage-
external and internal-are analysed. The place of phytoproducts within 
the common scheme of the complex preparation and rehabilitation of the 
professionals and the other actively engaged in sport people is outlined. 
The majority of the pieces of advice have gone under vivid control in the 
author’s rich practical experience.

Д-р Димитър Пашкулев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: продукти, фитопродукти, възстановяване в професионалния спорт.
KEY WORDS: products, phytoproducts, rehabilitation of sport professionals.
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че едни от най-здравите и издръжливи 
до дълбока старост народи всъщност 
са били при минимална употреба на 
храни от животински произход. По-
носимостта към последните, разбира 
се, е индивидуална. Има хора, които с 
години се чувстват добре предимно 
на месна храна, но още повече са оне-
зи, които сериозно при увеличаване 
дела на растителната подобряват 
здравето си и се развиват общо по-
хармонично (имат и гъвкавост, не 
единствено сила, както и емоционал-
но равновесие, а не само агресивна ин-
телектуалност). Ще се спра накратко 
върху особените преимущества на 
две дузини достъпни растителни хра-
ни и подправки:

1. ЛЕНЕНО СЕМЕ. Световната му 
слава се дължи най-вече на съдържани-
ето на есенциални мастни киселини 
(ценни за сърдечносъдовата система, 
червата, кожата и целия организъм), 
но цялото семе съдържа и ценни ами-
нокиселини, витамини, соли, фибри, 
антиоксиданти, включително алфа-
липоева киселина и др. Може би не 
най-удобният за прием, но най-цялост-
ният и евтин вариант е директният 
- след счукване или смилане в кафеме-
лачка, може смесено с мед, каша, супа 
или друго ястие. 1 супена лъжица на 
ден е обикновено достатъчна. Външ-
но лапите с ленено семе са изпитано 
средство срещу гнойници и ставни 
болки [5, 6, 10, 12].

2. ТИКВЕНО СЕМЕ. Може да се 
приема в подобни дози; аминокиселин-
ният му профил никак не е за подценя-
ване, но малцина знаят и за рекордно-
то му съдържание на калий, калций и 
магнезий [14].

3. СУСАМ. Ползва се като ленено-
то семе или като натурален (непрепе-
чен) сусамов тахан. Под тези форми 
е истински еликсир за кости, стави и 
натъртени повърхности (ограничава 
кървенето), храносмилателни пробле-
ми с повишена киселинност и запек.

4. БАДЕМИ. Освен мастното и 
белтъчното съдържание, суровите 
ядки са много богати на витамини от 
В група, на магнезий и други соли и на 
противотуморния агент амигдалин. 
Не превишавайте обаче 1 пълна супена 
лъжица стрити ядки за едно ядене и 
избягвайте горчивите екземпляри.

5. КАФЯВ ОРИЗ. Основен източ-
ник едновременно на белтъци, въгле-
хидрати и фибри; за разлика от дру-
гите житни култури, много по-рядко 
се наблюдава алергична непоносимост 
към него.

6. ОВЕСЕНИ ЯДКИ. Петър Дим-

ков ги е препоръчвал за засилване на 
мускулите [5]. Съвременни проучва-
ния потвъждават не само това, но 
и детоксиниращото им въздействие, 
при това постигано без дразнене на 
храносмилателните органи (поради 
съдържанието на разтворими фибри), 
както и антидепресивното им влия-
ние.

7. КЪЛНОВЕ. Макар че суровоядци-
те ги признават само в сурово състо-
яние [16, 28, 30] - и те наистина само 
в това състояние съхраняват своите 
ензими и вит. С, много други витами-
ни и други тонизиращи съставки се 
съхраняват и след топлинна обработ-
ка. На Изток предимно бобовите къл-
нове (леща, грах, соя) се варят и заду-
шават, като научната връзка може да 
се търси в хемаглутинините, които 
присъстват само в суровите бобови 
растения и у чувствителни индивиди 
причиняват проблеми с кръвотворна-
та система и щитовидната жлеза.

8. МАСЛО ОТ РАПИЦА. То вече и у 
нас се среща все по-масово и на цени, 
по-ниски от слънчогледовото. Счита 
се за най-добро за готвене, тъй като 
за разлика от повечето други расти-
телни масла трудно разлага полезни-
те си съставки при температурно 
въздействие.

9. ЗЕЛЕН ФАСУЛ. Съчетава уме-
рено белтъчно съдържание с всички 
предимства на зелените зеленчуци! 
Когато спортистът страда от про-
блеми с концентрираните белтъчни 
продукти, този неподозиран резерв 
от лесно смилаема суровина може 
да се притече на помощ; може да се 
консумира в доста големи количества 
- примерно половин килограм, евенту-
ално в съчетание със зърнени храни [17, 
19, 26].

10. ЧЕРВЕНИ ПИПЕРКИ. Водещи 
снабдители с витамините А и С, тези 
наши домашни атрибути са богати 
и на микроелементи [2, 14, 17]; между 
тях хромът е от особено значение за 
въглехидратната обмяна и повишава 
издръжливостта при натоварване.

11. МОРКОВИ. Съчетават лесно 
усвоими захари с пектин и други пре-
чистващи фибри и, разбира се, много 
каротин. Препоръчвам комплексна 
употреба в сурово състояние или като 
пресен сок плюс известно количество 
във варено или задушено състояние.

12. БРОКОЛИ. Ето го и рекордьора 
сред антиоксидантите! Предпазва 
всички важни органи и системи от 
действието на свободните радикали; 
съдържа и редица важни микроелемен-
ти [2, 6,14].

13. ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО. Да се пред-
почита употреба на 50-100 г в сурово 
състояние и повече - варено или пече-
но. Пречиства черния дроб, подобрява 
мастната обмяна, съдържа редки ми-
нерали като йод, селен, литий, руби-
дий и др. [6, 10, 17, 19].

14. КОПРИВА. Следва да се яде на-
право като храна - по 2-3 супени лъжи-
ци суха или тройно количество пряс-
на, към супи или каши. Съдържа много 
калий, калций, магнезий, желязо и други 
минерали, но и доста белтъчни веще-
ства; пречиства от обменни отрави 
и алергени. [2, 5, 10, 12, 14, 25, 29].

15. АРОНИЯ. Най-достъпният це-
ново източник на флавоноиди и други 
антиоксиданти с особено ценност 
за сърдечносъдовата система и очи-
те. Заменя боровинките, гроздовото 
семе и касиса.

16. КАЙСИИ. Пресни или предва-
рително накиснати въвъ вода сушени 
плодове са естествен стимулатор на 
хипоталамо-хипофизно-надбъбречна-
та ос, а оттам - и на общата издръж-
ливост и дълголетие. [1, 6,11]. Рекорд-
ното калиево съдържание е с ключово 
значение при спортното възстановя-
ване и рехабилитацията на сърдечно 
болните.

17. ЯБЪЛКИ. Стандартен източ-
ник на детоксикиращи пектинови 
субстанции; по-малко е известно, че 
ябълчната киселина подпомага клетъч-
ното дишане. Каквито и подвизи да 
извършват дробовете на спортните 
герои, без пренасянето на кислорода 
до клетките умората ще настъпва 
нежелателно бързо.

18. ГРЕЙПФРУТИ. Много полезни 
за ставите; изгарят излишните ки-
лограми; действат и мощно проти-
вомикробно. Препоръчва се обаче не 
повече от 1 среден плод на ден, като 
могат да се сдъвкват и семената, как-
то и вътрешните бели обвивки.

19. ШИПКИ. Витаминно-минерални 
концентрати, особено е перспектив-
но стритите като брашно люспи да 
се прибавят към храната на спорти-
стите, както това вече се прави в 
Германия и други страни.

20. ЧЕСЪН. С индивидуална поно-
симост и дозировка, този зеленчук не 
само действа фитонцидно, но и пов-
дига нивото на енергийната обмяна, 
неутрализира нитратите и други 
отрови, приемани с храната. При не-
поносимост да се ползва исиот.

21. МАГДАНОЗ. По около 50 грама 
пресен магданоз набавя не само доста 
витамини и минерали, но и част от 
важната за мускулатурата аминоки-
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селина глутамин [2]. Заедно с някои 
билкови продукти помага за възстано-
вяване на либидото след уморителни 
тренировки.

22. КОПЪР. Подобрява храносмила-
нето и усвояването на многото поня-
кога въвеждани в организма хранител-
ни съставки.

23. КУРКУМА. С над 20 активни 
антиоксидантни съставки, пречист-
ва жлъчно-чернодробната система, 
поддържа гъвкавостта на ставите, 
притежава мощно противотуморно 
действие. Достатъчна е половин чае-
на лъжичка на ден към храната.

24. СМИНДУХ. Действа безвредно 
анаболно, пречиства от токсини хра-
носмилателните органи и ставите, 
намалява опасността от прегряване 
на организма. От тревата следва да 
се приема (към храната, може и с дру-
ги смлени като чубрица растения) по 1 
чаена лъжичка на ден; препоръчват се 
и семена, които у нас за съжаление не 
са толкова популярни, колкото в други 
страни.

БИЛКИТЕ И ДОБАВКИТЕ

Бързо набъбващият набор от 
природни продукти в днешно време 
е в състояние да обърка не само нес-
пециалистите. Все пак под твърде 
разнообразните фирмени етикети се 
крият не толкова голям брой основни 
съставки. Ако се отчете и високата 
взаимозаменяемост на някои от про-
дуктите, практически оптималният 
избор придобива съвсем обозрими кон-
тури.

За общо енергийно и нервно-мускул-
но стимулиране по мое мнение не бива 
да се предпочитат кофеиносъдър-
жащи продукти (вкл. кола и гуарана). 
Достътъчно добра работа вършат 
различните форми на женшена, роди-
олата, жълтия кантарион, розмарина, 
босилека, върбинката и магарешкия 
трън. Тъй като някои от тях взаимно 
се допълват по действие, уместно е 
да се приемат съчетани продукти, 
каквито в моята практика са капки-
те „Пресотонин” [10]. Бирената мая, 
вземана (за разлика от преобладава-
щите указания) в единична по-висока 
доза вечер след хранене (4-8 таблетки 
или 1 чаена лъжичка на прах), по мои 
наблюдения оптимално способства за 
възстановителните процеси.

Сърдечно-съдовата система има 
за свои съюзници такива вековно изпи-
тани билкови средства като цветния 
прашец, глога, здравеца, маточината, 
розмарина и гинкото [2, 5, 10, 12, 29]. 

От по-съвременните добавки могат 
да се посочат лецитинът, пикногено-
лът и екстрактът от гроздови семе-
на.

За стимулация на лимфната систе-
ма (затрудняваща се при големи нато-
варвания, както и при затлъстяване, 
целулит и различни отоци) се препорч-
ват билки като бреза, кръвен здравец, 
невен, камшик, липа, резене, очиболец, 
миризлива върба и др.

За подобряване на храносмилане-
то са важни ензимните и пробиотич-
ните продукти, билки като резене, 
невен, мента, жълт кантарион, слез, 
жиловлек, бял равнец, глухарче, исиот  
и мн. др. Повечето от тях подобря-
ват и дейността на жлъчния мехур 
и черния дроб. Без добро усвояване и 
отделяне на отпадъците личното 
„домакинство” на спортиста е прос-
то заникъде!

При редица спортове (и за обикно-
вената трудова деятелност) е от го-
лямо значение изрядната активност 
на сетивата ни. Широкоспектърните 
тонизиращи билки и добавки дейст-
ват стимулиращо на всички сетива 
- това са например водорасловите 
продукти, цветният прашец, жълти-
ят кантарион, видовете женшен, гин-
кото, родиолата и др. Съществуват 
обаче и любопитни средства, които 
показват относителна специфичност 
във въздействието. Например синята 
жлъчка, алоето и очанката подобря-
ват предимно зрението; пищялката, 
индришето и смирната - слуха; иси-
отът (джинджифилът), риганът, ма-
йоранът и босилекът - вкуса и обоня-
нието, и т. н. [2, 10, 20, 25].

ЧУДОТО НА ПРИРОДНИТЕ 
АРОМАТИ

В началото на XX век е изказано 
предположение, че много от дървета-
та и тревите отделят особени ве-
щества („атмовитамини”), които се 
усвояват от белите дробове и служат 
като катализатори на биохимичните 
процеси и обмяната на веществата. 
Към тази група сега се причисляват 
аеройоните (особено леките отри-
цателни), озонът и летливите фи-
тоорганични вещества (етеричните 
масла).

Самите ароматични съставки 
действат освен пряко върху дихател-
ните пътища и върху цялото тяло 
след абсорбиране през дробовете, но 
и по т. нар. асоциативен и рефлекто-
рен механизъм. Първият е основан на 
запомняните от подсъзнанието взаи-

мовръзки на миризмите с представи-
те (например детелиновият аромат 
се свързва с разходките по поляните 
още в безгрижното детство и това 
автоматично релаксира, освобождава 
от грижите), а вторият – на влияние-
то на върху обонятелните рецептор-
ни клетки в биологично активните 
точки на носа. Те пък са свързани с обо-
нятелния анализатор, хипоталамуса 
и лимбичната система. Тези системи 
регулират честотата на сърдечните 
съкращения, кръвното налягане, диха-
телния ритъм и други базови функции 
на организма [15, 21, 23,25].

Обонятелният рефлекс е стро-
го специфичен за всеки аромат - ето 
защо синтетичните миризми са по-
слабо ефективни в сравнение с при-
родните! Именно инхалаторното 
приложение (от самите растения или 
на чисти масла), както и външното 
(обикновено с разредени в маслен но-
сител 1-5% концентрати) са масово 
препоръчвани за употреба. Съвре-
менното схващане за вътрешното 
им използване диктува все по-голяма 
предпазливост - както поради твърде 
силното им действие перорално, така 
и заради трудното на практика гаран-
тиране на най-високата необходима 
тяхна чистота.

Даже минималната концентрация 
от етеричномаслени изпарения във 
въздуха предизвиква съвсем осезател-
ни промени в организма. Сложете на-
пример 5-6 капки масло от жасмин или 
карамфил или пък 10-15 капки масло от 
розмарин или босилек в изпарител - де-
ятелността на мозъка се усилва не по-
зле, отколкото това прави кафето. 
Маслата, богати на естери (лаванду-
ла, бергамот, мускатна салвия, индри-
ше, майоран и мн. др.), действат бак-
терицидно и противогъбично, а също 
така подобряват подкожното кръво-
обръщение, а общо приложени като 
ароматомасаж успокояват нервната 
система и ускоряват възстановяване-
то на силите. 

Маслата от хвойна, бор, лаванду-
ла, грейпфрут, исиот, ветивер, роз-
марин и др. съдействат за усилване 
на кръвообръщението в скелетната 
мускулатура, премахват спазмите и 
действат добре при ставни пробле-
ми (вкл. за възстановяване след отми-
нали травми; през първите 2 дни след 
тежки инциденти обаче е нужно да се 
заложи на обездвижването и хладните 
процедури). Ако 2 до 5 грама от тези 
масла (поотделно или смесени в инди-
видуална композиция) се поставят в 
100 мл чисто растително масло, полу-
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чава се великолепно масажно масло, от 
което следва да се възползват по-чес-
то спортните рехабилитатори, но 
то става и за домашно използване. С 
малко повече технология се получават 
и билковоетеричномаслени мехлеми с 
доказана резултатност (аз прилагам 
вече 15 години продукта „Ревулзофит” 
- и не мога да се оплача от неуспехи) 
[10].

Влиянието на ароматотерапев-
тичните процедури върху жлезите 
(с вътрешна секреция, храносмила-
телните, кожните) също не е за под-
ценяване. Особено активни в това 
отношение са ароматите на розата, 
резенето, розмарина, иланга, карамфи-
ла, канелата, вратигата, магданоза, 
пищялката и маточината. С някои от 
тях (особено под формата на „симфо-
ничен дует” от ароматомасаж и при-
емане на съответни билкови извлеци) 
съм успявал да върна потентността, 
плодовитостта или редовния месе-
чен цикъл на мъже и жени, изпаднали в 
продължителна криза след прекалено 
усилени тренировки.

Евкалиптът, кардамонът, анасо-
нът, здравецът, луковите растения, 
чаеното дърво и иглолистните ви-
дове са забележителни естествени 
антибактериални и противовирусни 
средства (при това фитонцидите в 
тях не предизвикват повечето стра-
нични явления, нито бързо приспосо-
бяване към тях на микроорганизми-
те). Някои от тях способстват и за 
по-бързото извеждане на секретите 
(антитусивен или отхрачващ ефект). 
Установено е, че хората, често полз-
ващи етерични масла или билки, ко-
ито ги съдържат, са значително по-
устойчиви към сезонни заболявания 
като хрема, грип и бронхит и по-бър-
зо се излекуват от тях  [5, 6, 7, 10, 12, 
15, 21, 23]. Имайки наблюдението, че 
това невинаги важи за спортистите 
(напротив, някои от тях са парадок-
сално предразположени към „просту-
ди”), това познание е в състояние да 
допринесе за по-малкото отсъствия 
от важни тренировки и състезания.

За лечение на различни пристра-
стявания (токсикомании) - разраст-
ващ се проблем, който не подминава и 
активно спортуващите (какво оста-
ва за прекъсналите със заниманията!) 
- се препоръчва комплексно лекуване 
чрез ароматотерапия и психотера-
пия. Двойното въздействие по този 
механизъм върху нервните центрове 
при клинични експерименти в Русия се 
е оказало особено ефективно [24].

Няколко пъти съм успявал да по-

могна на спортисти и екскурзианти и 
чрез наглед страничния проблем за на-
секомите. При някои хора те са като 
„преливащи капки”, добавени към дру-
гите трудности, така че сумарно да 
ги откажат от редица полезни и перс-
пективни тренинги през топлите 
сезони. Използвал съм с успех две групи 
от етерични масла и маслени извлеци 
(конкрети). Едните са репелентни, 
т. е. с директно отпъждащо дейст-
вие - такива като вратига, канела, 
карамфил, пелин, евкалипт и др. Това 
са силно действащи субстанции, кои-
то се прилагат в напоен памук около 
мястото за лягане или седене; ако се 
нанасят върху кожата, необходимо е 
разреждане над 1:20. Други средства 
помагат за ограничаване на отока и 
субективните оплаквания при вече 
допуснати насекомни инвазии: роза, 
лавандула, невен, лайка, чаено дърво и 
т. н., най-добре в подходящи съчета-
ния с подхранващи растителни масла 
(както това е например в мехлема „Ге-
нерофит”).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природните продукти от рас-
тителен произход все още са под-
ценявани помощници в спортната и 
битовата медицина - а именно там 
те могат да се прилагат с приори-
тет благодарение на по-мекото и 
щадящо действие, а също така пора-
ди тяхното едновременно въздейст-
вие върху различни органи и системи. 
Както е известно, възстановява-
нето на силите след тренировки и 
състезания е сложен процес, в който 
участват не само двигателните 
структури и кръвообръщението, но 
и всички важни системи като храно-
смилателна, дихателна, ендокринна, 
имунна и т. н. Тяхното комплексно 
/холистично/ интегрално подпома-
гане - ако целим оптимален ефект, 
е безусловно трудна задача. Освен 
природните продукти са необходи-
ми и други (предимно физиотерапев-
тични и психологични) методики и 
средства. Но именно доброто съче-
таване на всички тези регенерира-
щи тялото, силите и бодростта на 
духа прийоми е залог за максимални 
успехи и продължително съхранение 
на здравето, което иначе търпи 
поражения покрай „рекордьорската 
треска”. Темата е обширна и много-
планова и аз с готовност ще споделя 
своите знания и опит с всеки, кой-
то проявява устойчив интерес към 
тези актуални въпроси.

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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В миналия брой стартирахме 
цикъл статии с основните посла-
ния, приети на Международната 

консенсус конференция на FIFA 
F-MARC (MEDICAL ASSESSMENT 
and RESEARCH CENTRE), прове-
дена през септември 2005 г. в 

централата на ФИФА в Цюрих. 
Сега продължаваме с описание на 

хранителните вещества и зна-
чението им за състезателите.

Бележка на редактора

ТЕЛЕСНИ МАЗНИНИ

Индивидуалното количество 
мазнини в тялото показва хроно-
логията на баланса от поглъщана 
и изразходвана енергия. Мазнини-
те са основният запас от енергия 
в тялото и са полезен начин за 
съхраняване на енергия за непред-
видени случаи.

Един спортист се представя 
по най-добрия начин, когато ко-
личеството мазнини в тялото 
му е в рамките на индивидуал-
ния му допустим размер. Този 
размер е различен за всеки от-
делен спортист и се променя по 
време на кариерата му и зато-
ва няма обобщени граници. Ако 
запасите от мазнини намалеят 
прекалено, здравето може да се 
окаже в опасност. В обратния 
случай играчът ще бъде по-бавен 
заради наднорменото си тегло. 
В този смисъл е важно играчи-
те да определят количеството 
храна, което поемат така, че да 
постигнат оптимално тегло и 
структура на тялото.

СТРАТЕГИИ ЗА СПАЗВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС

Играчите трябва индивидуал-
но да контролират количеството 
мазнини в тялото си, въглехидра-
тите (които се явяват „гориво” 
за мускулите) и протеините (мус-
кулната маса) чрез внимателното 
поглъщане и изразходване на из-
броените хранителни вещества. 
Това е обяснено в отделни части 
от този наръчник.

Спортистите трябва да 
спазват определена хранителна 
програма, за да постигнат цели-
те си, вместо да се осланят на 
апетита си. Съвет от експерт 
в тази област се  препоръчва 
при разработването на подобна 
програма.

Играчите освен това е добре 
да имат няколко биомаркера, ко-
ито да следят техния прогрес в 
постигането на енергийните си 
цели.

Теглото не е адекватен и на-
дежден показател за енергийния 
баланс. Следенето само на тегло-
то може да се окаже подвеждащо 
и да доведе до неправилно тълку-
ване на информацията.

Наблюдението на подкожния 
слой мазнина в течение на сезона, 
особено под надзора на квалифици-
ран специалист, може да осигури 
полезна информация относно про-
мените в запасите от мазнини.

Кетоните в урината не осигуря-
ват неадекватна информация от-
носно погълнатите въглехидрати.

Промените в силата и издръж-
ливостта на мускулите е полезен 
биомаркер за развитието им.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ 
ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ 

ПРИЕМА НА ЕНЕРГИЯ

Въпреки че много играчи огра-
ничават количеството хранител-
ни вещества, което поглъщат с 
цел намаляване на излишните ки-
лограми и мазнини, това е вредно, 
ако стигне нива, които пречат 
за нормалното функциониране на 
тялото.

Енергийната наличност = по-
гълнатата енергия - изразходва-
ната енергия по време на еже-
дневна дейност/тренировка.

Това е заключение от наскоро 
проведени изследвания, според ко-
ито, ако енергийната наличност 
спадне до 30 kcal (135 kJ) на кило-
грам несъдържаща мазнини маса 
(НММ) на ден, се появяват услож-
нения в метаболизма и хормонал-
ната функция, които влияят на 
представянето, растежа и здра-
вето.

При жените, в резултат от 
ниската енергийна наличност се 
появяват смущения във възпроиз-
водствената функция и менстру-
алната такава. Вероятно е да се 
появят различни проблеми при мъ-
жете спортисти.

Играчите, нуждаещи се от съ-
вет относно отслабване и пре-
махване на излишните мазнини, 

Футбол и хранене
Втора част

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ



26  � Медицина и Спорт 

трябва да се обърнат към квали-
фициран специалист в тази об-
ласт.

Ако е наистина нужно намаля-
ването на телесните мазнини, 
това трябва да се прави посте-
пенно. Играчите могат да избе-
гнат евентуални проблеми, ако се 
стараят да избегнат натрупване-
то на излишни килограми по време 
на зимната и лятната пауза. Вни-
мателното съчетаване на храни-
телна диета и тренировъчна про-
грама в паузите и предсезонната 
подготовка може да помогне на 
играчите да достигнат идеално-
то си тегло и ниво на мазнини в 
тялото, с минимално отражение 
върху здравословното състояние 
и нивото на подготовка.

За да се избегнат необратими 
увреждания на скелетната струк-
тура, всички жени спортисти с 
разстроени менструални функции 
трябва да се обърнат незабавно 
към медицински специалист за из-
следвания.

ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ 
В ДИЕТАТА

Въглехидратите са важен, но 
сравнително краткотраен източ-
ник на енергия за упражнения, кой-
то трябва да бъде възстановяван 
всеки ден с помощта на правилна 
диета. Хранителната програма 
на играчите трябва да им осигу-
рява достатъчно количество въ-
глехидрати за потребностите на 
тренировките им и да възстано-
вява запасите от гликоген между 
отделните сесии. Различни схеми 
могат да бъдат препоръчани в за-
висимост от теглото и трениро-
въчната програма на спортиста 
(виж таблицата по-долу). Въпреки 
това индивидуалните потреб-
ности се различават и трябва 

да бъдат правилно съобразени с 
общите енергийни потребности 
и специфичните тренировъчни 
цели. Важно е да се следи предста-
вянето по време на тренировка 
или мач, за да се коригират евен-
туалните проблеми, свързани с 
енергийните наличности.

Стратегии за правилен под-
бор на храни и напитки, съдържа-
щи въглехидрати, и за оптимално 
възстановяване на количество-
то гликоген

Когато периодът между от-
делните тренировъчни сесии е 
по-малък от 8 часа (както е при 
елитните футболисти в предсе-
зонната им подготовка), приема-
нето на въглехидрати в твърда 
или течна форма трябва да се 
осъществи при първа възможност 
след края на първата тренировъч-
ната сесия, за да може да осигури 
достатъчно време за възстано-
вяване. Възможно е да се появят 
предимства в изпълнението на въ-
глехидратната програма при пог-
лъщането на серия от леки закуски 
в периода след края на сесията.

При по-продължително възста-
новяване (24 часа) схемата и вре-
мето на приемане на богати на 
въглехидрати храни не са от тол-
кова съществено значение и мо-
гат да бъдат организирани така, 
че да бъдат удобни за играча.

НЕОБХОДИМО КОЛИЧЕСТВО 
ВЪГЛЕХИДРАТИ СПОРЕД ЦЕЛИТЕ 

НА ПРОГРАМАТА

Непосредствено възстановя-
ване след упражнения (0-4 часа) : 
около 1 г/ кг тегло на час, консуми-
рани на чести интервали.

Дневно възстановяване след 
тренировки с умерена продължи-

ПРИМЕР ЗА НЕДОСТАТЪЧНА ЕНЕРГИЙНА НАЛИЧНОСТ

60 килограмова спортистка с 20% телесни мазнини = 48 кг НММ
Количество погълната енергия дневно - 1800 kcal (7560 kJ)
Изразходвана енергия при ежедневни упражнения (1ч/ден) = 500kcal (2100kJ)
Енергийна наличност = 1800 – 500 = 1300 kcal (5460 kJ)
Енергийна наличност = 1300/48 или 27 kcal/кг
НММ (113kJ за килограм НММ)

телност/ниска интензивност : 
5-7 г/ кг тегло на ден.

Възстановяване след умерени/
тежки тренировки за издръжли-
вост (каквито са в предсезонната 
подготовка) или при зареждане с 
енергия преди мач: 7-10 г/  кг тегло 
на ден.

Консумирането на въглехидра-
ти в течна или твърда форма не 
е от значение за синтеза на глико-
ген. След като е определено нуж-
ното количество въглехидрати, 
поглъщането на богати на въгле-
хидрати храни трябва да се раз-
предели в рамките на целите 24 
часа.

При възстановяване е полез-
но  да се подберат богати на въ-
глехидрати храни или съставки 
и към тях да се прибавят други 
ястия, които да са източници на 
протеини или други полезни хра-
нителни вещества. Подобни ве-
щества могат да са от полза за 
други възстановителни процеси, а 
протеините могат да подобрят 
възстановяването на гликогена, 
в случай че консумираните въгле-
хидрати са по-малко от нужното 
количество или честото хранене 
не е възможно.

Богатите на въглехидрати 
храни с умерен или висок гликеми-
чен индекс (ГИ) са лесно усвоим из-
точник за синтез на гликоген. Тези 
храни трябва да са основна част 
от менютата, консумирани при 
възстановителния процес.

Адекватният прием на енергия 
също е от значение за възстановя-
ването на гликогена, умереното 
хранене на някои спортисти, осо-
бено на жените, затруднява прие-
ма на нужното количество въгле-
хидрати и по този начин пречи на 
осигуряването на запаси от глико-
ген.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Водещият принцип при кон-
сумирането на въглехидрати не 
трябва да бъде процентното 
отношение спрямо общото ко-
личество приета енергия. Такава 
стратегия е нито лесна за изпъл-
нение, нито строго свързана с 
индивидуалните потребности на 
спортиста.

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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Примери за богати на въ-
глехидрати храни с умерено 
висок ГИ

Повечето зърнени закуски
Повечето видове ориз
Пшеничен и ръжен хляб
Спортни и безалкохолни 
напитки
Захарни изделия, конфитюри 
и пчелен мед
Картофи
Тропически плодове и сокове

Примери за богати на въгле-
хидрати храни и комбинации 
от ястия

Зърнени закуски и мляко
Плодови кисели млека
Плодови шейкове или течни 
хранителни добавки
Сандвич с месо и салата
Запържена храна с ориз или 
юфка

ПРОТЕИНОВИ ПОТРЕБНОСТИ 
ЗА ТРЕНИРОВКИ И НАТРУПВАНЕ 

НА МАСА

Протеините са смятани за 
ключова добавка за постигането 
на успех във всички спортове в 
продължение на векове. Докато 
в далечното минало олимпийци-
те са консумирали необикновено 
големи количества месо, днес 
спортистите разполагат с вну-
шително количество добавки, 
които им осигуряват протеини 
и аминокиселини.

Протеините играят важна 
роля при тренировъчния процес. 
Аминокиселините са от изключи-
телно значение за изграждането 
на нови тъкани, включително 
и мускулни, и при възстановя-
ването на стари такива. Те са 
също основа за формирането на 
хормоните и ензимите, които 
регулират метаболизма и дру-
ги важни функции. Протеините 
са малък източник на енергия за 
мускулите.

Някои учени смятат, че тре-
нировките за издръжливост и 
устойчивост могат да увели-
чат дневната потребност от 
белтъчини до 1.2-1.6 г/ кг тегло, 

в сравнение с препоръчителни-
те 0.8 г/кг тегло, който води 
заседнал начин на живот. Въпре-
ки това няма ясни и точни дока-
зателства, които да подкрепят 
тази теория. Част от неяснота-
та е предизвикана от проблеми 
с изследователската техника, с 
която се определят потребно-
стите от протеини.

Дискусиите относно точно-
то количество белтъчини, ко-
ито са нужни за спортистите, 
са ненужни. Проучванията на 
голяма част от диетите показ-
ват, че повечето спортисти 
консумират над 1.2-1.6г/кг/ден 
белтъчини, дори без да взимат 
хранителни добавки. Следова-
телно повечето играчи не бива 
да бъдат съветвани или поощ-
рявани да увеличат консумация-
та на протеини. По-скоро всеки, 
който спазва адекватна храни-
телна диета, трябва да бъде 
спокоен относно отговарянето 
на протеиновите си потребно-
сти, дори те да се увеличат при 
повишаване интензивността на 
тренировките. Играчи, които 
се страхуват, че не консумират 
нужното количество белтъчини, 
са тези, които прекалено мно-
го ограничават количеството 
енергия, което приемат, и нама-
ляват разнообразието на диета-
та си. Адекватното приемане 
на калории също е от значение за 
подобряване на протеиновия ба-
ланс или запазване на текущия.

Въпреки че някои спортисти, 
които се занимават със силови 
спортове, включително и кул-
туристите, консумират дневно 
белтъчини повече от 2-3 г/кг, 
няма доказателства, че подобна 
диета подобрява качеството 
на тренировките или увеличава 
натрупването на мускулна маса и 
сила. Докато подобни хранител-
ни програми не са задължително 
вредни, те са скъпоструващи и 
могат да попречат на постига-
нето на други хранителни цели, 
като например осигуряването 
на нужната енергия за подобря-
ване на тренирането и предста-
вянето.

Съвременните теории набля-
гат на силната мотивираност 
по време на тренировки, вклю-

БОГАТИ НА БЕЛТЪЧИНИ ХРАНИ 
- 10 Г БЕЛТЪЧИНИ СЕ СЪДЪРЖАТ 
ВЪВ ВСЯКА ОТ ИЗБРОЕНИТЕ:

2 малки яйца
300 мл краве мляко
20 г сухо мляко
30 г сирене
200 г кисело мляко
35-50 г месо или риба
4 филии хляб
90 г зърнена закуска
2 купички спагети или 3 купички ориз
400 мл мляко от соя
60 г ядки
120 г соева извара или соев замести-
тел на месо
150 г зелен фасул или леща
200 г печен боб
150 мл плодов шейк или течни храни-
телни добавки

чително и на тези за издръжли-
вост. Подобряване на проте-
иновия баланс е желателно по 
време на възстановителната 
фаза - да се възстановят загуби-
те на белтъчини вследствие от 
тренировките и да се подобрят 
растежът, регенерирането и 
адаптирането на мускулната 
маса. Изследвания показват, че 
консумацията на белтъчини, 
комбинирани с въглехидрати, по-
добрява синтеза на протеини по 
време на възстановителния пе-
риод. Има някои доказателства, 
които показват, че ако тези 
вещества се консумират мал-
ко след края на тренировка или 
при натоварена програма - точ-
но преди трениране, се засилва 
ефектът им.

Нужна е допълнителна инфор-
мация, за да се определи точно 
оптималното количество, вид 
и програма за взимане на тези 
хранителни вещества и за да е 
сигурно, че такава хранителна 
стратегия ще подобри трениро-
въчната дейност.

Във връзка с тази информация 
се оказва важно да се фокусираме 
върху общия баланс на диетата и 
схемата за консумиране на бога-
ти на белтъчини и въглехидрати 
храни по време на тренировъчни 
сесии, вместо да се набляга на го-
лямо количество протеини.
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Специални спортни храни 
като шоколад и течни добавки 
за спортисти могат да осигурят 
лесен и удобен начин за консуми-
рането на въглехидрати и бел-
тъчини, в случай че обикновени-
те храни не са на разположение 
на спортиста или са прекалено 
неудобни и непрактични за кон-
сумация. Въпреки това допълни-
телните разходи за тях, както 
и фактът, че те съдържат огра-
ничено количество хранителни 
вещества, трябва да се вземат 
предвид. Разбира се, оправдано 
е ползването на скъпоструващи 
чисти протеинови и съдържащи 
аминокиселини добавки. Обикно-
вените храни обаче могат да бъ-
дат също толкова ефективни.

ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ 
И АНТИОКСИДАНТИ ЗА 

ТРЕНИРОВКИ И ДОБРО ЗДРАВЕ

Серии от продължителни 
тренировки и тежки упражнения, 
особено аеробни, натоварват 
тялото. Адекватното консуми-
ране на храни, богати на калории, 
белтъчини, желязо, цинк, мед, 
магнезий, селен, натрий, манган 
и витамините A, C, E, B

6
 и B

12
, е 

много важно за подобряване на 
здравето и представянето. Тези 
хранителни вещества, както и 
други са най-полезни, когато се 

приемат чрез разнообразна дие-
та, съставена главно от богати 
на вещества храни като плодове 
и зеленчуци, фасул, зърнени храни, 
месо без тлъстини, риба, млечни 
продукти и ненаситени масла. 
Изследвания относно различни-
те диети показват, че футбо-
листите успяват да консумират 
нужните витамини и минерали с 
помощта на обикновени всеки-
дневни храни. Тези, които риску-
ват да консумират по-малко от 
препоръчителното количество 
от изброените вещества, са:

• играчи, които огранича-
ват храненето за дълги пери-
оди от време, за да могат да 
отслабнат до исканите от тях 
килограми;

• играчи, които следват хра-
нителни програми, които са про-
тив разнообразието и разчитат 
на храни, които не са богати на 
полезни вещества.

Най-добрият начин, за да се 
справите с подобни проблеми, 
е да потърсите съвет от квали-
фициран специалист в областта 
на храненето за спортисти като 
например спортен диетолог. Ко-
гато правилното консумиране на 
храна не може да се осъществи - 
например, ако играчът заминава 
за страна, където е ограничен 

изборът на храна, или ако същи-
ят страда от недостатъчност 
на определен витамин или ми-
нерал, тогава взимането на до-
бавки е разрешено. Това трябва 
да стане с програма, изготвена 
от специалист в тази област. В 
общи линии консумирането на 
разнообразни витамини/мине-
рали е най-добрият начин да се 
преодолее загубата, причинена 
от отказването от някои храни, 
въпреки че добавките трябва да 
могат да коригират дефицита 
на определени вещества (напр. 
недостатъчно консумиране на 
желязо).

АНТИОКСИДАНТИ

Антиоксидантите са важни за 
предпазването на тъканите от 
претоварване след упражнения. 
Не е ясно защо тежките трени-
ровки увеличават потребността 
от антиоксиданти под формата 
на добавки, след като тялото по 
естествен начин развива ефек-
тивна защита при наличието на 
балансирана диета. Взимането на 
такива добавки не може да бъде 
препоръчано, след като са налице 
малко доказателства за ползите 
от това и след като е известно, 
че предозирането с антиоксидан-
ти може да отслаби естествена-
та защитна система на тялото.

ИДЕИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО 
НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Бъдете готови да опитате нови храни и нови рецепти.
Използвайте храните по най-добрия възможен начин по време на сезона.
Открийте разнообразието на различните видове храни.
Комбинирайте и съчетавайте храните по време на ядене.
Обмисляйте внимателно, преди да изключите някоя храна или група 
храни от менюто си.
Винаги включвайте в менюто си плодове и зеленчуци. Наситеният цвят 
на много плодове и зеленчуци е индикатор за високо съдържание на раз-
лични витамини и антиоксиданти. Постарайте се да напълните блюдата 
си със силно оцветени храни, за да сте сигурни, че консумирате разноо-
бразни и полезни храни. Добре е да знаете, че с избирането на плодове и 
зеленчуци от следната таблица всеки ден поемате „дъга” от храни :
Бели - например карфиоли, банани, лук, картофи.
Зелени - например броколи, маруля, зелена ябълка или зелено грозде.
Сини/лилави - например боровинки, сливи, синьо грозде, стафиди.
Оранжеви/жълти - например моркови, кайсии, праскови, портокали, манго, 
мускусни пъпеши.
Червени - например домати, диня, череши, ягоди и малини, червена 
ябълка, червени чушки.
НММ (113kJ за килограм НММ)

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

ЖЕЛЯЗО. Недостигът на желязо в организма е най-
често срещаният недостиг в света. Може да се 
появи при спортисти, включително футболисти, и 
може да повлияе на тренировките и представяне-
то по време на игра. Необяснимата умора, която 
се появява най-вече при вегетарианците, трябва да 
се изследва от спортен лекар и диетолог. Рутин-
ната употреба на добавки, съдържащи желязо, не е 
препоръчителна: употребата на прекалено количе-
ство е също толкова вредно, колкото и недостига. 
Индивидуалното приемане на добавки, съдържащи 
желязо, без съвета на специалист може да не реши 
реалния проблем с умората или недостига.
КАЛЦИЙ. Калцият е важен за състоянието на 
костите. Най-добрият му източник са млечните 
продукти с ниско съдържание на мазнини. Подпра-
вените със соя храни могат да се окажат полезен 
заместител, в случай че играчът не може да кон-
сумира млечни продукти. По три порции дневно се 
препоръчват за възрастни и допълнително количе-
ство за подрастващи и бременни жени и кърмачки.

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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Ензимите - ключът на животаключът на живота

Всеки човек притежава огромно 
количество ензими, които във всеки 
един момент от живота работят 
за него. Повече от 6000 различни ен-
зима вече са открити. Всеки един от 
тях има една-единствена задача в 
организма и я изпълнява с невероят-
на акуратност и бързина.

Ензимите правят възможна и на-
правляват обмяната на вещества-
та в организма и така осъществя-
ват съществуването на човешкото 
тяло като единен и здрав организъм. 
При сравнително ниските темпе-
ратури в човешкото тяло (Т - 37,0 
градуса Целзии, pH-стойност, наля-
гане и т. н.) много от биохимични-
те процеси в живите клетки не би 
трябвало да се състоят или щяха да 
протичат много бавно. Едва чрез 
функцията на ензимите като био-
катализатори тяхното протичане 
става възможно. Те многократно по-
вишават скоростта на протичане 
на биохимичните реакции, без сами 
да се променят.

Ензимите се състоят предимно 
от аминокиселини. Някои от тях се 
нуждаят за правилната си работа 
от т. нар. коензими (напр. метални 
йони, витамини и т. н.).

В систематичната ензимна те-
рапия се използва смес от витами-
ни и различни ензими - разцепващи 
белтъчините ензими (напр. хидро-
лази като Papain от плодовете на 
Papaya), Bromelain от ананас и ензими 
от панкреасната жлеза (Pankreatin-
комплекс от белтъчни, въглехидрат-
ни и мазнини, разграждащи ензими) с 
биофлавоноиди (напр. рутин).

Многостранна е ролята на ензи-
мите в поддръжката на високо ниво 
на жизненоважните функции на орга-
низма:

Човекът е 
толкова 
жизнен, 
колкото 

жизнени са 
ензимите му

� действат антивъзпалител-
но и намаляват отока, тъй като раз-
граждат клетъчни отпадъци и възпа-
лителни медиатори;
� подобряват течливостта 

на кръвта, като повишават елас-
тичността на еритроцитите и 
фибринолитичните качества на 
кръвта и намаляват агрегацията на 
тромбоцитите;
� поддържат разграждане-

то на патологични имунокомплекси, 
като повишават активността на 
фагоцитите;
� повишават тъканната про-

пускливост за антибиотици и кос-
вено повишават тъканната им кон-
центрация;
� ускоряват оздравителния 

процес, като спомагат за отделяне-
то на вредните тъкани, повишават 
кръвоснабдяването и стимулират 
фибробластите и т. н., и т. н.

Особено голямо приложение на-
мират ензимите в спорта, където 
организмът е подложен на особено 
големи натоварвания. Разбира се, 
че редовното приемане на ензими 
не може да предпазва от травми, 
но така многократно може да се на-
малят количеството и тежестта 
им. Оздравителният процес може 
значително да бъде ускорен чрез 
редовното приемане на ензими и 
така спортистите могат по-бър-
зо да подновят тренировъчната 
и състезателната програма. Про-
филактичното приемане на ензими 
също е много важно за ограничава-
не на появяващите се микротрав-
ми на клетъчна основа по време 
на усилена тренировъчна програма 
и състезания (напр. микролезии на 
мускулите като при мускулна трес-
ка).

Един друг от гледна точка на 
спортиста пункт е увеличеният риск 
от болести, особено на простудни 
заболявания през есенно-зимния пери-
од. Ензимите подпомагат имунната 
система, като активират защит-
ните клетки да унищожават бакте-
рии, гъби и вируси (като напр. вируси 
на грипа или херпеса). При бронхит 
или синузит те помагат за намалява-
нето на отока на лигавиците, подо-
бряват снабдяването на организма с 
кислород и подобряват оттичането 
на лимфната течност.

Натъртвания и охлузвания водят 
до едеми в нарушената тъкан, кои-
то могат значително по-бързо да бъ-
дат абсорбирани чрез вземането на 
ензими, тъй като те едновременно 
действат противовъзпалително и 
подобряват реологичните свойства 
на кръвта. Например чрез биофла-
воноида рутин стената на кръво-
носните съдове бива заздравена и 
се намалява загубата на течност в 
околните тъкани.

Натоварването на ставите 
при спортисти е много голямо и 
води до бърза загуба на гладкост 
и еластичност на  хрущялната 
повърхност. Отпадните матери-
али остават в ставната кухина и 
водят до възпаление на ставната 
обвивка (синовити). Обмяната на 
веществата на хрущялната по-
върхност се нарушава. Околната 
мускулатура загубва част от сила-
та и еластичността си, което се 
изявява в типичен болков синдром. 
В началото той се изявява най-чес-
то с болки в покой, по-късно преми-
нава в непрекъсната болка и така 
до почти пълна невъзможност за 
движение на ставата.

Приложението на ензимните пре-
парати е безопасно дори и след дълго 
приложение, т. нар. предозирания не 
са възможни и негативни ефекти не 
са наблюдавани. Затова приемането 
им от деца е разрешено от най-крех-
ка възраст. 

Ето няколко примера за лечение 
с препарата Multienzym на фирма 
Nutritect:

При акутни случаи лечението 
започва висока начална доза - 3 х 7 
дражета на ден за 2/3 седмици. По-
степенно тя се намалява до 3 х 3-5 
дражета на ден (в зависимост от 
тежестта на патологията и тегло-
то на пациента). Трябва да се вни-
мава и за начина на приемане - 1 час 
преди или 2-3 часа след ядене с мно-
го течност е най-добрият начин за 
предпазване от разлагането им от 
стомашните сокове. 

Систематичното приемане на 
ензими в професионалните спорто-
ве е многократно доказано теоре-
тично и практически. Те са натурал-
ни продукти и спортистите нямат 
никакъв допингов риск дори и при 
големи дозировки. 

Д-р Бисер Бочев





УНИВАЛ
СЪСТАВ

В 1 мл дермален разтвор се съдържат следните активни 
вещества: levomentolum 300 mg, pini aetheroleum 113 mg, 
lavandulae aetheroleum 106,2 mg, thymi aetheroleum 64,4 
mg, eucalypti aetheroleum 41,2 mg, myristicae aetheroleum 
35,8 mg.
Помощни вещества: ветиверово масло до 1 мл.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Дермален разтвор.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ
Етеричните масла, съдържащи се в продукта оказват обез-
боляващ и противовъзпалителен ефект върху подлежащите 
болезнени участъци на стави, мускули, нервни окончания 
чрез ревулзивно действие. При нанасянето им върху кожата 
етеричните масла възбуждат различни видове рецептори
/ноцирецептори, терморецептори/ в кожата и по рефлекто-
рен път активират рефлексни механизми. В резултат на това 
им действие се активира обмяната на веществата и редица 
имунологични реакции, които ускоряват възстановителните 
процеси при различни видове увреждания. Ревулзивното 
действие на отделните съставки с проявява с локални ре-
акции, напр. хиперемия, като резултат на разширяването 
на артериолите и капилярите по механизма аксон-рефлекс. 
Отделните съставки имат синергично действие в това 
отношение.

ПОКАЗАНИЯ
За симптоматично лечение на ставни и мускулни болки, 
невралгии и неврити, главоболие, простудни заболявания, 
натъртвания.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Малко количество от разтвора ( 1/4 - 1/2 мл) се втрива в 
кожата на болезнената област чрез леко масажиране 2-3 
пъти дневно.
Деца над 6 години
В кожата на болезнената област се втриват няколко капки 
от разтвора 2 пъти дневно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Свръхчувствителност към активните или някое от помощни-
те вещества, деца под 6-годишна възраст, кърмене.

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И                     
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Лекарственият продукт е предназначен само за локално 
приложение.
Да се избягва нанасянето му в областта около очите и 
устата.

Да не се прилага върху открити рани, увредени кожни по-
върхности, големи кожни повърхности и лигавици.
След нанасяне на лекарствения продукт е необходимо 
щателно измиване на ръцете.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Не са наблюдавани клинично значими лекарствени взаимо-
действия с други лекарствени продукти.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ
Не се препоръчва приложение по време на бременност и 
кърмене поради липса на специални проучвания за безопас-
ността на лекарствения продукт върху плода и кърмачето.
Употребата на продукта по време на кърмене е противопо-
казания, тъй като при попадане на етерични масла в близост 
до носа и устата на кърмачето може да предизвика сериозни 
нежелани реакции у детето.
 Не се наблюдават системни нежелани реакции, тъй като 
лекарствените вещества не преминават в системното кръ-
вообращение след локалното им приложение.
Възможни са локални реакции на свръхчувствителност при 
пациенти със свръхчувствителност към етерични масла 
с прояви на зачервяване, сърбеж, парене, включително 
контактен дерматит.
Попадането на лекарството в близост до устата и носа на 
кърмачето може да предизвика затруднено дишане (брон-
хоспазъм), гърчове.

ОПАКОВКА
Бутилка от РЕ с обем 30 мл.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ
Без лекарско предписание.  
КХП 11/18.12.06 
При поява на нежелани лекарствени реакции сигнализи-
райте на:
e-mail: MTraikova@sopharma.bg, OPetkov@sopharma.bg

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
“СОФАРМА” АД, 1220 София, ул. “Илиенско шосе” 16

ПРОИЗВОДИТЕЛ
“УНИФАРМ” АД, 1757 София, ул. “Трайко Станоев” 3

За повече информация:
тел. 02/970 03 23, 02/970 03 28, факс: 02/971 26 83

www.unipharm.bg
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Физическото качество сила характе-
ризира възможността на спортиста да 
преодолява определено съпротивление 
или да му противодейства чрез мускулно 
усилие. Величината на мускулната сила 
се определя от степента на развитие и 
концентрацията на нервните процеси, 
които са в основата на регулиращата 
дейност на мускулния апарат. Същест-
вено значение имат регулацията на ве-
гетативните функции, физиологичният 
диаметър на мускулите, както и техни-
те способности за съкращаване. 

В трудовата и спортната дейност 
мускулите могат да проявят сила без из-
менение на дължината си (статичен или 
изометричен режем), при намаляване на 
дължината си (преодоляващ или миоме-
тричен режим), както и при удължаване 
и скъсяване (отстъпващ или плиометри-
чен режим). 

Ако за лекоатлета силовата подго-
товка е необходима с цел усъвършенст-
ване на неговите скоростно-силови 
възможности, то за футболиста освен 
това изискване тя се явява важна със-
тавна част за успешното му участие 
в единоборствата, както и за подо-
бряване на способностите му за рязка 
смяна на посоката и ритъма на играта. 
За футболната игра, спорт с типично 
скоростно силов характер, силовата 
подготовка има изключително важно 
значение за успешните изяви на играчи-

Някои специфични 
особености на 
тренировките за сила във 
футбола

РЕЗЮМЕ

За футболната игра, която се квалифицира като спорт с подчерта-
но скоростно-силов характер, силовата подготовка има изключително 
важно значение за успешните изяви на играчите. Когато футболистът 
е подготвил тялото си с добре планирани силови занимания, той играе 
успешно през цялото времетраене на футболната среща и по време на 
състезателния сезон. Силовата подготовка на футболиста трябва да 
се поддържа със специфични средства през цялата година, включително 
и през активния сезон.

SUMMARY

Specifics of the strength training in the football game

For the football game, which qualifies as a sport with a distinguished 
speed-strength character, the strength training is especially important for 
the success of the players. When the player has prepared his body with 
well planned power sessions, he performs effectively during the whole 
period of the game and during the competition season. 
The strength preparation of the footballer has to be supported by specific 
tools throughout the whole year, including the active season. 

Доц. д-р Кирил Аладжов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Футбол, сила, тренировка, особености.
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те. Като комплексно качество силата 
има продължителен ефект на после-
действие, което не е така характерно 
за другите физически качества (фиг. 1). 
Когато един футболист е подготвил 
организма си посредством целенасоче-
ни и добре планирани силови занимания, 
той може да играе успешно през цяло-
то времетраене на футболната среща, 
но освен това тази подготовка дава 

положително отражение и по време 
на целия състезателен сезон. От друга 
страна неправилно е да не се поддържа, 
с подходящи средства, силовата подго-
товка през активния състезателен се-
зон, така както се подхожда в повечето 
наши футболни клубове. Показателен в 
това отношение е примерът, който 
дава Стилиян Петров още когато беше 
играч на “Селтик” - “... дори по време на 

Фиг. 1
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състезателния сезон два пъти седмично 
влизаме в силовата зала - във вторник, 
когато се прави по-тежката силова 
работа, и в четвъртък - предимно за 
упражнения със сравнително леки теже-
сти, но с по-динамично изпълнение”. На 
практика силовата подготовка прите-
жава уникално въздействие върху опор-
но-двигателния апарат на футболиста, 
което е свързано с нейната способност 
да “зарежда” мускулатурата с енергия, 
която после се възпроизвежда по време 
на игрова дейност.

Тренировките за сила във футбола 
имат и друго важно предназначение, 
свързано с предотвратяването на 
травми и контузии. Липсата на силова 
подготовка носи риск от травмиране 
и може би това е една от причините 
в нашето първенство да има толкова 
контузени играчи. Тук е мястото да от-
разим една реплика на известния българ-
ски ортопед проф. д-р Д. Шойлев, който 
казва: “Не мога да си обясня защо някои 
футболисти влизат в силовата зала 
едва тогава, след като се контузят?”

Силовите упражнения, освен че по-
добряват силовите параметри на мус-
кулатурата, влияят укрепващо върху 
ставите и сухожилията, което е гаран-
ция за по-голяма поносимост при нато-
варване и единоборства.

В тренировъчната практика според 
характера на проявлението се различа-
ват три вида сила:
� максимална сила;
� скоростна (взривна) сила;
� силова издръжливост.
Максималната сила има важно зна-

чение при формирането на силовата 
издръжливост.

Скоростната (взривна) сила под-
помага развитието на бързината и 
отскокливостта, а силовата издръжли-
вост има отношение към общата из-
дръжливост (бегова и функционална).

Специфичните особености на тре-
нировките за сила във футбола са свър-
зани преди всичко с характера на тази 
популярна игра, както и с цикличността 
на участието на футболистите в мачо-
ве (цикъл “събота - събота” или “сряда - 
събота”).

В зависимост от периода на под-
готовката (подготвителен, състе-
зателен, възстановителен) силовата 
подготовка има своите характерни 
особености. Така например в подгот-
вителния етап се работи предимно за 
обща и максимална сила в съчетание 
със значителен обем на бегова дейност. 
Този етап е подходящ за такава форма 
на подготовка, тъй като обикновено 
футболистите са в лагерна обстанов-
ка. Тренировките за сила се провеждат 
в силови (фитнес) зали. От съществено 
значение е необходимостта от изпълне-
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нието на стречинг упражнения, които 
запълват почивките между сериите за 
сила.

По-нататък в хода на трениро-
въчния процес с наближаването на 
състезателния сезон заниманията 
за сила имат поддържащ характер 
и се провеждат с подходящи за цел-
та упражнения, в някои случаи и из-
вън силовите зали. Тези упражнения 
могат да бъдат изпълнявани в края 
на тренировката с преодоляване на 
тежестта на собственото тяло, по 
двойки, със спомагателни уреди и 
пособия - медицински топка, стъпа-
ла и др. Такава форма на тренировка 
е подходяща поради факта, че сило-
вата подготовка е желателно да се 
провежда на фона на умора, която се 
проявява в края на тренировъчното 
занимание.

През състезателния сезон силовите 
тренировки във футбола имат под-
държащ и тонизиращ характер. Това 
налага заниманията за сила да се про-
веждат с по-леки уреди, с насоченост 
към динамично (скоростно) изпълне-
ние, което подпомага усъвършенства-
нето на бързината, реакциите и от-
скокливостта, свързани с навлизане в 
спортна форма. 

В подготвителния етап, свързан с 
базова работа в областта на силовата 
подготовка, е необходимо да се развива 
общата и максималната сила за всич-
ки играчи, включително и вратарите 
(табл. 1). 

В предсъстезателния и състеза-
телния етап силовата подготовка 
има поддържащ характер за всички 
играчи в отбора. В този период е под-
ходящо вратарите да провеждат по-

специфична силова подготовка, свър-
зана със скоростно-силов характер, 
отскокливост  и динамична сила. За 
тази цел подходящи за вратарите се 
явяват упражненията, изпълнявани с 
медицинска топка. Този уред би тряб-
вало да бъде използван и за тези полеви 
играчи, които изпълняват странично 
хвърляне (тъч), с насоченост към по-
добряване силата на раменния пояс 
и тялото, за да може топката да се 
хвърли по възможност по-далече. Така-
ва е практиката във всички елитни 
футболни клубове, които се стремят 
да извлекат максимални възможности 
от своите играчи.

Специфична е силовата подготов-
ка за контузените играчи. При тях се 
изготвя индивидуална програма, съо-
бразена с моментните възможности 
на футболиста, като подготовката 
се провежда при облекчен режим и под 
прякото ръководство на кондицион-
ния треньор.

Табл. 1
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ПСИХОЛОГИЯ

Комуникативните умения в медицината 
Възприемане и 
интерпретиране 

РЕЗЮМЕ

Студията за значението на комуникативните умения в медици-
ната се състои от няколко части. Това е втората част - за въз-
приемането и интерпретирането. Комуникациите са много важни 
в медицината (при взаимоотношенията между професионалист и 
пациент). Лечебният процес включва комуникации, съвети, пове-
денчески промени, консултации, обучение, супурвизия, управление, 
планиране и оценяване. Преди да приложи своята стратегия, профе-
сионалистът трябва да прецени дали пациентът е склонен и желае 
да бъде партньор. Най-важният елемент на междуличностните 
отношения е в правдоподобността на тези съобщения. 

SUMMARY

Communication’s skills in the medicine

The study of the means of the communication’s skills in the medicine held 
of a few parts. This is 2-nd part is for the perception and interpretation. The 
communications are very important in the medicine (interaction between the 
professional and the patient). These healing’s process include communication, 
counseling, behavior modification, consultation, education, supervision, 
administration, planning, and evaluation. Before applying own strategie, the 
professional shood establish that the patient is an informed, willing partner. 
The single most important element in interpersonal communications is sender 
credibility – the attitude the receiver of a message has toward the sender’s 
trustworthhiness.      

Проф. д-р Иван Топузов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: комуникация, умения, професионалист/пациент, взаимоотношения.
KEY WORDS: communication, skills, professional/patient, interaction. 

Втора част

Като привнесем значение към възприетото,
ние всъщност го интерпретираме.

Комуникацията е най-ва-
жното умение в живота. В 
първата част на студията 
за комуникациите в медици-
ната говорихме, че ако не 
слушаме внимателно, няма 
добре да разберем и възпри-
емем казаното, от което 
следва, че няма да го интер-
претираме правилно. А в ме-
дицината това може да до-
веде до тежки последствия 
не само за пациента, но и за 
самия медицински работник.

Пример: Представете 
си пациентка, която чака в 
чакалнята на лекарския каби-
нет. Тя има час за 10,15. Но 

междувременно вече е ста-
нало 10,30 часът. Тя отива 
да запита регистраторка-
та, дали вече не й е дошъл 
редът. Това е третият та-
къв въпрос тази сутрин. Слу-
жителката е влизала вече 
два пъти при лекаря, за да 
го уведоми за това, а той й 
е отговорил, че пациенти-
те трябва да са търпеливи. 
Сега служителката не знае 
как да постъпи с нетърпели-
вата пациентка. Накрая каз-
ва малко троснато: Ще си 
чакате реда, той скоро ще 
дойде. Пациентката си ми-
сли: Много важно, дръпва се 

и си тръгва обидена с думи-
те: Кажете на доктора, че 
ще дойда някои друг път. 

Това не е голяма рядкост 
пред кабинетите.

Анализ на ситуацията: 
Вместо да запита любезно 
пациентката, дали би имала 
нещо против да почака още 
малко, защото пациентът 
вътре в кабинета е с по-
сложни проблеми, служител-
ката решава, че пациентка-
та е просто нетърпелива и 
интерпретира поведение-
то й на база на предишните 
два случая, без да се опитва 
да вникне в проблема й. На 
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базата на тази своя интер-
претация тя се дразни от 
въпроса на пациентката. А 
пациентката има своето ос-
нование да бърза - тя е взела 
замалко жена да й гледа дете-
то, докато се върне. Тя се е 
надявала да срещне съчувст-
вие или поне да й предложат 
да позвъни по телефона от 
кабинета, за да предупреди 
жената за очертаващото се 
закъснение. Но на нея дори не 
й се казва още колко ще тряб-
ва да чака. Тя е раздразнена, 
ядосана от неучтивото от-
ношение на служителката 
и си тръгва с усещането за 
обида. Това, което й се е ис-
кало - “да завърти един теле-
фон”, остава на заден план. 
Тя си създава мнение, което 
е лично “оцветено” от ней-
ната собствена интерпре-
тация. 

Става ясно, че заради не-
правилно интерпретиране 
на възприетото, както в 
случая, могат да се допуснат 
грешки. Ситуацията щеше 
да се развие в съвсем друга 
посока, ако всяка от двете 
знаеше истинските мотиви 
на другата. Очевидно е, че 
при контакта с другите ни 
е необходима собствена ин-
терпретация, която може 
да бъде и временна, докато 
се изяснят окончателно не-
щата и ние самите сме в със-
тояние да имаме вече реална 
собствена интерпретация. 
В тази насока са необходими 
търпение и обучение, за да 
не повтаряме грешките на 
двете жени от примера по-
горе.

Значение на доброто 
възприятие: При контакт 
с някого ние обикновено си 
създаваме “първо впечатле-
ние” за този човек. То може 
да е: симпатичен, намахан, 
приятен, несигурен, нервен, 

дръпнат, веселяк и т. н. 
Често това впечатление се 
дължи на външни качества и 
това може да си е наша лич-
на интерпретация. 

Много по-сериозно звучи 
една интерпретация, напра-
вена на основата на следни-
те факти:

� качества и поведение, ко-
ито сме забелязали;

� как ги интерпретираме 
ние;

� каква е нашата реакция;
� как той реагира на наша-

та реакция;
� как интепретира той си-

туацията и т. н.

Всъщност именно така 
общуваме помежду си. Об-
щуването е непрекъснат 
процес, при който хората 
си разменят информация и 
реагират едни спрямо други. 
Този, който предава инфор-
мацията, се явява предава-
тел, а този, който слуша, 
гледа или действа - прием-
ник. Информацията, която 
предавателят изпраща, се 
нарича съобщение. В практи-
ката предавателят и при-
емникът, както и лекарят и 
пациентът непрекъснато си 
сменят ролите. Подобно на 
телефонен разговор. Това е 
комуникативният процес.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА 
ПРОЦЕСИТЕ НА ВЪЗПРИЕМАНЕ 

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1.Фактори, свързани със 
ситуацията: място, време и 
обремененост с проблеми.

Мястото, където се из-
вършва комуникацията меж-
ду медицинския работник и 
пациента, може да е в каби-
нета, болничната стая или 
дома на болния. То може да е 

подходящо или неподходящо. 
Самата физическа обстанов-
ка (околната среда, обзавеж-
дане, хигиена) може да при-
чинява неудобства, които 
да затрудняват комуника-
цията между предавателя и 
приемника в процеса на ко-
муникацията. Например, шу-
мът от уличното движение, 
присъствието на други хора 
или телефонното звънене 
отклоняват вниманието и 
пречат на лекаря да се кон-
центрира върху казаното от 
пациента. В присъствието 
на други хора не може да се 
проведе личен разговор (па-
циентът може де “спести” 
нещо от истината поради 
разбираемо неудобство), 
тогава съобщенията няма да 
са съвсем реални и точни. 

Времето, с което раз-
полагаме при комуникация-
та, също е от значение. То 
трябва да е достатъчно, да 
се контактува спокойно, за 
да могат да се отделят съ-
ществените факти от под-
робностите. Пациентът 
трябва да се предразположи, 
за да каже и да покаже най-
същественото, което може 
и което според него е важно. 
Лекарят трябва да го пред-
разположи за това, като 
времето все пак трябва да 
е оптимално, защото го ча-
кат и други пациенти.

Обремененост с пробле-
ми. Понякога, въпреки под-
ходящото място и време, 
личната обремененост с 
проблеми на пациента може 
да отклонява вниманието 
му и да му попречи да споде-
ли всичко важно за неговия 
случай. Тази обремененост се 
явява доминираща в момен-
та, тя  направлява възпри-
ятията му. В такива случаи 
истинският разговор може 
да се отложи за известно 
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време.

2. Фактори от страна на 
предаващия информацията

Той (пациентът) може да 
не иска да сподели всичко и 
да задържи за себе си важна 
част от информацията. 
Така може да подведе при-
емника (лекаря). Понякога 
на предавателя не му е ясно 
какво трябва да отговори, 
защото няма отговор на да-
ден въпрос, а друг път той 
е дотолкова обременен от 
собствените си проблеми 
/притеснение, тревога, умо-
ра, болка/, че му е трудно да 
се съсредоточи върху мисли-
те и думите си. Ако преда-
вателят е пациентът, то в 
тези ситуации той няма да 
предостави нужната инфор-
мация на ерготерапевта, с 
което може да го заблуди.

3. Фактори от страна на 
приемащия информацията

Има редица фактори, ко-
ито влияят на приеманато 
на подаваната информация 
от предавателя. В процеса 
на комуникацията приемни-
кът не е като фотоапарат, 
който заснима, или прост 
инструмент, който само 
регистрира информация-
та. При хората има и нещо 
друго: като привнесем зна-
чение към възприятието, 
се получава интерпрета-
ция !!! При контактите ни 
с другите възприятието и 
интерпретацията са нераз-
ривно свързани. Веднага след 
като възприемем нещо, ние 
си създаваме мнение за него. 
Ние селектираме неволно по-
стъпващата към нас инфор-
мация, като тази селекция 
зависи от няколко фактора:
� Досегашните ни знания и 

опитност - предпочита-
ме да приемаме познати 
неща, с които вече сме 
боравили, нещо повече, 
ние предпочитаме да ин-
терпретираме информа-
цията в познатата ни и 
известна посока - така ни 
е по-лесно.

� Чувства - симпатията 
или антипатията към ня-
кого могат да ни накарат 
да възприемаме и интер-
претираме едно и също 
поведение при различни 
хора по различен начин. 
Любопитството на един, 
който ни е симпатичен, 
може да отдадем на ин-
тереса му, а при друг - да 
го интерпретираме като 
нахалство.

� Внимание - трябва да го 
насочваме така, че да 
постигнем целта си. На-
пример, като си купуваме 
обувки, ние забелязваме 
и търсим само магазини-
те, в които се продават 
обувки. Т. е. насочваме 
вниманието си към пос-
тигането на своята цел.

� Възгледи, норми, ценнос-
ти, култура - научно е до-
казано, че ние поемаме по-
лесно информация, която 
пасва на нашата “рефе-
рентна рамка”. По-лесно 
се запомня информация, 
която подкрепя нашата 
гледна точка. Любителят 
на рока се съсредоточа-
ва по-лесно на афиша за 
концерта на Брус Спринг-
фийлд, отколкото на кон-
церта по случай 250-го-
дишнината на Моцарт.

� Мотивация - ако двама 
души слушат една и съща 
информация, заинтересо-
ваният да научи повече 
по тази тема ще схване 
много повече от другия, 
който се разсейва от ску-

ка и безразличие.
� Настроение - когато сме 

в добро настроение, всич-
ко ни се вижда в розова 
светлина и обратното. 
Т. е. емоционалното със-
тояние влияе на начина, 
по който наблюдаваме и 
интерпретираме случва-
щото се.

� Физическо състояние - бол-
ката, умората, изпитият 
алкохол, употребените 
наркотици  и т. н. влияят, 
на възприемането. Добро-
то физическо състояние е 
важно за възприемането 
на информацията.

Всички изброени фактори 
на предаващия и приемащия 
информация са от значение 
и за лекаря при събиране-
то на данни /информация/ 
от пациента, както и при 
предаването на съвети, на-
пътствия /информация/ към 
него, когато трябва да бъде 
напътстван, съветван, обу-
чаван. 

4.Източници на грешки 
при интерпретацията

Информациите, които 
човек възприема чрез сети-
вата си - възприятията му, 
стигат освен до техните 
корови центрове в мозъка му 
и до соматосетивната зона 
(girus postcentralis) и остана-
лите зони, морфологично и 
асоциативно свързани с нея. 
Тук имат значение лимбична-
та система, хипоталамусът, 
ретикуларната формация 
и др. В тях са разположе-
ни центровете, свързани с 
емоциите (положителни и 
отрицателни) и мотиваци-
ите. Споменатите по-горе 
фактори (чувства, мотива-
ция, болка и т. н.) се отра-
зяват на възприятията. Те 

ПСИХОЛОГИЯ
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ги модулират, като водят 
интерпретацията в опре-
делена посока. Понякога ин-
терпретацията може да се 
окаже неправилна, т. е. да се 
стигне до грешки. 

По-важни източници на 
грешки при интерпретация-
та са следните:
� Приемане на непълна ин-

формация - поради недос-
тиг на факти понякога 
решаващи за разбиране 
истинското състояние на 
нещата - това със сигур-
ност води до грешна ин-
терпретация.

� Прибързани изводи и реак-
ции - когато не сме огледа-
ли цялостната ситуация 
и реагираме на първото 
нещо, което виждаме или 
чуваме. Нетърпението и 
импулсивността си каз-
ват думата (спомнете си 
по-горе примера със слу-
жителката и пациентка-
та).

� Обобщаване - когато си 
изграждаме мнение на 
база на някои откъслечни 
събития. Например някой 
закъснява за контролен 
преглед втори пореден 
път и вие казвате - този 
винаги закъснява.

� Предразсъдъци - често на-
шата интерпретация е 
оцветена от необоснова-
ни, прибързани или чужди 
мнения. Например учите-
лите са много обстоятел-
ствени и изнервени.

� Стереотипи - цели групи 
от хора се приемат за 
еднакви, като на всички 
се предписват еднакви 
качества и черти. Напри-
мер този е типичен фило-
соф - носи дънки и очила с 
рогова рамка.

� Ефект на ореола - при ин-
терпретиране на инфор-

мация, касаеща дадено 
лице, често се подвежда-
ме от ефекта на някоя от 
приятните му страни. 
Например той свири на 
китара - сигурно е прия-
тен компаньон.

� Идентифициране - когато 
силно се идентифицираме 
с някоя личност (попзвез-
да, спортист, учител), 
нашето възприятие и ин-
терпретацията на инфор-
мацията за това лице ще 
е силно повлияна. Отбира 
се и се възприема предим-
но положителната инфор-
мация и не се вярва на не-
гативната информация за 
него (или обратното). 

� Лични норми - често пре-
ценяваме постъпките на 
другите спрямо това, ко-
ето ние бихме направили, 
постигнали в определе-
ни ситуации. Човек мери 
другите по себе си.

Медицинският работник 
трябва да има предвид всич-
ки тези източници на греш-
ки при интерпретацията на 
информацията, която полу-
чава, а и която сам подава 
на своите пациенти. Ако не 
ги знае и осъзнава, той не би 
могъл да контролира вред-
ните им странични ефекти. 
На практика тези фактори 
се проявяват произволно, 
като взаимно се допълват 
или тушират.

Внимание! Ние много чес-
то интерпретираме още 
при възприемането на ин-
формацията и понякога е 
трудно да се разграничи ре-
ално възприетото от лична-
та ни интерпретация, коя-
то вече го е “оцветила”. 

За да не допуска тези из-
цяло субективни грешки, 
професионалистът в меди-

цината трябва да ги знае. А 
за да ги избегне, трябва да 
спазва класическото прави-
ло: да наблюдавам и слушам 
внимателно и да не интер-
претирам, преди да съм съ-
брал цялата нужна инфор-
мация !!!

Лекарят е заинтересо-
ван да открие своите сла-
би места при възприемане 
и интерпретиране на ин-
формацията от пациенти-
те си. Това не е трудно, 
ако обърне нужното вни-
мание на това как се спра-
вя и погледне критично на 
собственото си поведение 
през призмата на казаното 
дотук. Навярно ще открие 
пропуски и грешки, които 
при добро желание би мо-
гъл да коригира. В името на 
по-добрите и по-успешни 
комуникации със своите па-
циенти и колеги.
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Международна конференция “Медицина и футбол”
София, 11-12 май 2008 г.

Медицинската комисия на Българ-
ския футболен съюз за трети пореден 
път проведе Международна конферен-
ция за футболни лекари от “А” и “Б” 
ПФГ, както и за гостуващи лекари на 
национални и клубни отбори от Азер-
байджан, Беларус, Германия, Литва, 
Македония, Румъния. Медицинската 
комисия на УЕФА бе представена от 
вицепрезидента си проф. д-р Мехмет 
Биннет – гост лектор.

Домакинството ни бе предоста-
вено за пореден път от SPA хотел 
“Царско село”, който през последните 
години се оформя като център за кон-
гресни и спортни мероприятия на най-
високо ниво.

Разнообразната тематика на до-
кладите даде възможност на лекарите 
да се запознаят с интересни проблеми 
на съвременния професионален спорт, 
травматизма и възстановяването, 
както и с новости от световната 
фармация и медицинската апаратура.

Значението, което отдава ръко-
водството на БФС на медицинското 
обезпечаване на национално, клубно и 
аматьорско ниво на българския фут-
бол, беше потвърдено и изразено в 
приветствията на г-н Иван Леков 
- зам.-председател на ДАМС, на г-н 
Стефан Орманджиев - вицепрези-
дент на БФС, и на г-н Валентин Михов 
- президент на ПФЛ. Конференцията 
бе ръководена от най-големи авто-
ритети на българската медицина: 
доц. д-р Антони Георгиев, проф. д-р 
Петър Тивчев, доц. д-р Иван Мазнев 
и д-р Валентин Матев.

Лекторите от чужбина д-р Иван 
Василев /Ухинген, Германия/, д-р Зла-

ТЕМАТИКА:
� УЕФА за футболната медицина
� Имунна система при спортистите
� Принципи и методи на лечение на менискалните увреди
� Професионалният футболист -“Докторе, кога ще играя?”
� Артроскопско лечение на вътреставните фрактури на коляното
� Рамо и спорт и артроскопско лечение на травматичната предна раменна 
 нестабилност
�  Поведение при тежки травми на терена

THEMES:
� UEFA for the Football Medicine
� The immune system with sportsmen
� Principles and methods of treatment of medical injuries
� The professional football – player – ‘Doctor, when am I going to play?’
� Arthroscopic treatment of intra-joint fractures of the knee
� Shoulder and sport and arthroscopic treatment of the traumatic fore-shoulder instability
� Behaviour in case of serious injuries on the playing field

Доц. д-р Антони Георгиев и д-р Михаил Илиев връчват сертификат и 
плакет от БФС на проф. д-р Мехмет Биннет

тко Темелковски /Р Македония/ и во-
дещите български специалисти доц. 
д-р Антони Георгиев,  проф. д-р Аспа-
рух Аспарухов, д-р Валентин Матев, 
д-р Христо Мазнейков, д-р Димитър 
Димитров, д-р Румяна Ташева, доц. 
Кирил Аладжов представиха своите 
виждания на базата на дългогодишния 
си опит в областта на спортната ме-
дицина и личните си професионални 
контакти с елитни български и чуж-
дестранни спортисти. 

За следващата година предвиж-
даме като основна тема “Допинг 
и борбата с него в професионалния 
спорт”. Имаме уверението на Марк 
Уиламо - председател на допинг ко-
мисиятя на УЕФА, да присъства на 
конференцията.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

От 21 до 24 май 2008 г. в гр. 
Порто, Португалия, се про-
веде  XIII конгрес на Европей-
ското общество по спортна 
травматология, колянна хи-
рургия и артроскопия (ESSKA). 
В събититето взе участие 
група от български ортопеди 
травматолози, профилирани 
в тази област на медицина-
та, сред които и настоящи-
ят председател на Българска-
та секция по артроскопска 
хирургия и спортна травма-
тология (БСАСТ) 
д-р Христо Мазнейков.
Порто ни посрещна с непов-
торима атмосфера, отличен 
портвайн и, разбира се, ти-
пичното фадо.
Научната програма на конгре-
са предостави на вниманието 
ни голям брой тематични 
лекции, симпозиуми, научни 
доклади и постери. Индустри-
алното изложение ни предос-
тави възможност да видим 

и изпробваме най-новите 
продукти на водещите фир-
ми в спортно-медицинската 
индустрия. 
Сред основните теми на 
конгреса бяха: анатомична-
та реконструкция на предна 
кръстна връзка, хирургич-
ните методи за хрущялно и 
менискално възстановяване, 
колянно ендопротезиране, съх-
раняващи ставата операции, 
раменна артроскопска хирур-
гия и развиващата се с все по-
бурни темпове артроскопия 
на тазобедрената става.
Но най-полезното от всичко 
както винаги бе възможност-
та да се срещнем очи в очи 
с водещите спортни орто-
педи от Европа и цял свят 
и да дискутираме актуални 
проблеми. Ръководството на 
БСАСТ използва събитието, 
за да отправи покана към 
всички европейски колеги за 
предстоящия ежегоден кон-

грес с международно участие 
на БСАСТ, който ще се състои 
от 9 до 11 октомври  в ком-
плекс „Ривиера” на Българско-
то черноморие. Сред чуж-
дестранните лектори тази 
година ще бъдат имена като 
проф. Финк (Германия), проф. 
Мартинек (Германия), проф. 
Дорал (Турция) и проф. Бенето 
(Австрия).
Особено удоволствие дос-
тави неофициалният ни 
разговор с проф. Freddie H. 
Fu от Pittsburg, USA, в който 
обсъдихме новите аспекти в 
концепцията за анатомична 
double-bundle реконструкция 
на предна кръстна връзка. 
Имайки предвид изключи-
телно интензивната научна 
програма на проф. Fu, за нас 
бе изключително удоволствие 
и чест фактът, че той прие  
поканата ни да вземе участие 
в конгреса на БСАСТ през 
2009 г.

XIII конгрес на ESSKA
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